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Piyasa Gündemi

Cuma günü küresel çapta açıklanan öncü PMI verileri yakından
takip edildi. Avrupa’da öncü PMI’lar beklentilerden daha fazla bir
düşüş kaydederken, ABD cephesinde de hizmet PMI beklentilerin
ve 50,0 eşik değerin altında açıklandı. Resesyon endişelerinin ana
risk başlığı olarak gündemdeki yerini koruduğu mevcut
konjonktürde bu hafta çarşamba günü sona erecek Fed toplantısı
ve faiz kararı risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Orta 
•    10:00 Almanya IFO İş Ortamı Endeksi Önem: Orta

Türkiye

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden
başlatılmasını içeren anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel
Sekreteri Guterres ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun
katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalandı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Bir kısmı piyasalardaki tedirginlikten bir kısmı da
fırsatçılıktan kaynaklanan dengesiz fiyatlamalar yavaş yavaş
durulmaya, yerli yerine oturmaya başladı" dedi. TCMB üçüncü
enflasyon raporu toplantısını 28 Temmuz'da Ankara'da yapılacağını
bildirdi. Yurt içinde bugün reel sektör güven endekslerinin
açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Cuma günü Euro bölgesinde PMI verileri takip edildi. Bileşik PMI
Temmuz'da 49,4 seviyesine geriledi. Veriler bileşik endeksin 17 ayın
en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. İmalat PMI 49,6
seviyesine gerilerken 51 olan beklentinin de altında kaldı. Hizmetler
sektörü PMI de benzer şekilde 50,6 ile beklentilerin altında kaldı.
Bunun yanı sıra Avrupa Merkez Bankası’nın profesyonel tahminciler
arasında yaptığı anket sonucuna göre uzun vade enflasyon tahmini
üç ay önceki tahmin olan %2,1’den %2,2’ye yükseldi. Ankette bu yıl
için ortalama enflasyon tahmini %7,3, 2023 için %3,6 ve 2024 için
%2,1 olarak gerçekleşti. Bu hafta genelinde, Euro bölgesinden
gelecek olan TÜFE verileri birincil veri olarak takip edilebilir.

ABD

ABD’de bildirilen şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle
endeksler yükselirken ana risk başlığı olan resesyon gündemdeki
yerini koruyor. Bu hafta gözler Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz
kararına ve sonrasında takip edilecek Fed Başkanı Powell’ın
açıklamalarına çevrildi. Para piyasalarında Fed'in temmuzda yüzde
80 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanırken, eylül
toplantısında bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 40
ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor. Bugün
ülkede veri gündemi sakin. Hafta boyunca Fed kararları ve yoğun
veri takvimi sebebiyle endekslerde volatil seyir izlenebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.8015 0.34 1.94 32.82
EURTRY 18.1549 -0.04 2.50 20.19
EURUSD 1.0199 -0.03 0.55 -10.35
GBPUSD 1.1970 -0.30 0.12 -11.55
USDJPY 136.37 0.20 -1.28 18.48

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.0350 -2.50 39.53 374.50
Dolar Endeksi 106.7680 22.30 -71.10 1,109.80
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,956.00 -0.23 3.19 -16.86
DAX Yakın Vade 13,170.00 -0.70 1.91 -16.94
Dow Jones Yakın
Vade 31,807.00 -0.21 2.45 -12.20

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,724.64 -0.17 0.90 -5.74
Gram Altın 987.06 0.18 2.87 26.39
WTI 92.71 -2.11 -6.13 22.75
BRENT 97.28 -2.10 -5.12 25.08
Bakır 3.35 0.13 2.30 -24.49

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.1200 -14.00 -175.00 -58.00
Türkiye 10 Yıllık 17.4300 -10.00 -148.00 -689.00
ABD 10 Yıllık 2.7940 3.40 -19.00 128.00
ABD 2 Yıllık 3.0040 0.90 -16.60 227.40
Almanya 10 Yıllık 1.0630 3.50 -15.30 124.00
Almanya 2 Yıllık 0.4210 -0.90 -9.20 104.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.8831 0.27 -1.41 5.83
USDIDR 14,987.00 0.06 0.04 5.23
USDTRY 17.8015 0.34 1.94 32.82
USDRUB 57.4250 -1.20 -1.84 -23.32
USDBRL 5.4988 0.02 1.15 -1.30
USDCNY 6.7534 0.03 0.15 6.25
USDMXN 20.5427 0.00 0.37 0.10
USDCZK 24.1046 0.16 -0.39 10.16
USDHUF 388.7650 0.00 -1.79 19.73
USDPLN 4.6491 0.18 -1.65 15.23
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü imalat ve hizmet PMI rakamları ön
plandaydı.  Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmetler sektörüne ilişkin
PMI endeksleri enflasyonun etkisiyle beklentilerin üzerinde gerileme
kaydetti. İmalat PMI 49,6 seviyesine gerilerken 51 olan beklentinin
de altında kaldı. Hizmetler sektörü PMI de benzer şekilde 50,6 ile
beklentilerin altında kaldı. ABD’de hizmet sektörü PMI, temmuz
ayında Mayıs 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olan 47
puana inerken, imalat sektörü PMI ise 52,3 puana gerileyerek 2
yılın en düşük seviyesini gördü.  Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede
geri çekilmelerde 1,0198 - 1,0267 - 1,0324 seviyeleri direnç, 1,0142
- 1,0073 - 1,0016 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0185

  1.0125  

 1.0072   

1.0020    

 0.9960   

  0.9900  

   0.9847

GBP/USD

Avrupa Birliği (AB), Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda Protokolü'nü
ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'ye karşı 4 yeni hukuki süreç
başlattı. Öte yandan BofA, 2023'te İngiltere'de daha yüksek
enflasyon ve faiz oranları nedeniyle durgunluk bekliyor. Buna
karşılık piyasalar İngiltere Merkez Bankası’ndan 4 Ağustos'taki
toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına %68 ihtimal veriyor. Tüm
bu gelişmelere karşılık GBPUSD paritesinde yeni haftada satış
baskısı olduğu söylenebilir. GBPUSD paritesi için 1,1995 - 1,2074 -
1,2142 seviyeleri direnç, 1,1926 - 1,1847 - 1,1778 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2029

  1.1962  

 1.1894   

1.1825    

 1.1759   

  1.1692  

   1.1624
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USD/TRY

Cuma günü küresel çapta öncü PMI verileri takip edildi. Zayıf gelen
veriler ekonomik görünüme ilişkin endişeleri gündemde tutmaya
devam ediyor. Temmuz ayı içerisinde yukarı yönlü bir seyrin öne
çıktığı ve geçen haftada yükseliş eğilimini koruyan Dolar/TL kuru
cuma gününü sınırlı bir yükselişle tamamladı. Bugün yurt içinde reel
kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı takip edilecektir.
Bu hafta çarşamba günü sona erecek Fed toplantısı haftanın en
önemli gelişmesi olacaktır. Fed toplantısından çıkacak faiz kararı ve
verilecek mesajlar doların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Bu
sabah hafif alıcılı bir seyrin etkili olduğu Dolar/TL, saat 08:40
itibariyle 17,79’lu seviyelerden, dolar endeksi ise 106,73
seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.6270

  17.5688  

 17.5072   

17.4457    

 17.3874   

  17.3292  

   17.2676

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmetler sektörüne ilişkin PMI
endeksleri enflasyonun etkisiyle beklentilerin üzerinde gerileme
kaydetti. İmalat PMI 49,6 seviyesine gerilerken 51 olan beklentinin
de altında kaldı. Hizmetler sektörü PMI de benzer şekilde 50,6 ile
beklentilerin altında kaldı. Almanya’da ise benzer bir görünüm ile
hem imalat sektörü hem de hizmet sektörü PMI endeksi 49,20
seviyesinde açıklandı. Yurt içinde açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan tahıl anlaşmasında anahtar ülke konumunda olunduğunu
vurgularken, yurt içinde bugün reel sektör güven endeksleri takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,10’lu
seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.7469

  17.6672  

 17.5710   

17.4748    

 17.3951   

  17.3154  

   17.2192
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XAU/USD

Bu hafta, Fed haftası olarak karşımıza çıkıyor. Çarşamba günü Fed
faiz kararını açıklayacak. Karar metnindeki tonlama ve Fed Başkanı
Powell'ın konuşması yakından izlenecektir. Fed toplantısına kadar
piyasaların genelinde yeni bir hareketlenme oluşması beklenmiyor.
Fed'e kadar piyasalarda temkinli seyirler beklenebilir. Ons altın
açısından da Fed önemli olacaktır. Fed'den çıkacak söylemler, ons
altının da seyrini etkileyebilir. Dolar endeksi bu sabah 106,74 puan
çevresinde seyrediyor. Spot piyasada ons altında da 1720-1728$
aralığında seyirler izleniyor. Bugün için ABD'de ikincil düzey veriler
var, etkisi sınırlı kalabilir. Piyasada bugün risk iştahı zayıf
gözüküyor. Ons altın için 1713$ - 1699$ - 1687$ destek noktaları,
1726$ - 1739$ - 1752$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,770.45

  1,753.46  

 1,731.64   

1,709.83    

 1,692.83   

  1,675.84  

   1,654.03

DAX Yakın Vade

Cuma günü, Almanya'nın 2 yıllık tahvil faizinde 24 baz puanla Aralık
2008'den bu yana en büyük düşüş yaşandı ve %1’in altına geriledi.
Almanya piyasalarına bakıldığında, cuma günü yazılım, perakende
ve finans hizmetleri sektörleri öncülüğünde yükselişler gözlemlendi.
Frankfurt borsasının kapanışıyla DAX 0,05%, MDAX endeksi 0,45%
ve TecDAX endeksi 0,16% yükseliş kaydetti. Yeni haftada ise
endekste hafif satıcılı bir görünüm olduğu söylenebilir. DAX endeksi
için 13,222 - 13,303 - 13,437 seviyeleri direnç, 13,087 - 13,006 -
12,871 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,276.00

  13,165.00  

 13,044.00   

12,923.00    

 12,812.00   

  12,701.00  

   12,580.00
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan şirket karlılıklarının büyük
çoğunluğunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle pozitif bir
seyir izlerken, bu hafta teknoloji şirketleri tarafından açıklanacak
olan gelir raporlarının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın para
politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası
yapacağı açıklamalar ile yoğun veri gündemi önem arz ediyor. Söz
konusu gelişmelerle, Dow Jones endeksi haftalık bazda %1,95
değer kazanımıyla haftayı tamamlarken vadeli endeksler yeni
haftaya sınırlı düşüşlerle başlıyor. 32.137 – 32.409 – 32.626 direnç,
31.648 – 31.431 – 31.159 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,633.00

  32,413.00  

 32,144.00   

31,875.00    

 31,655.00   

  31,435.00  

   31,166.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de açıklanan şirket bilançolarında şirketlerin büyük kısmının
beklentilerin üzerinde karlılık açıklaması, sıkılaştırıcı para politikaları
ve enflasyonun, şirket karlılıkları üzerinde beklendiği kadar etkili
olmadığını gösterdi. Söz konusu gelir raporlarıyla piyasalar
geçtiğimiz hafta alış ağırlıklı bir seyir izlerken, haftanın son iki
gününde açıklanan makroekonomik verilerde ve şirketlerin gelecek
dönemler için beklentilerinde görülen durgunluk işaretleri risk
iştahını törpüledi. Bu hafta teknoloji şirketleri tarafından açıklanacak
olan gelir raporlarının yanı sıra Fed’in faiz kararları ve
Başkan Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar önem arz
ediyor. 4.005 – 4.048 – 4.080 direnç, 3.931 – 3.899 – 3.856 destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,983.42

  3,925.83  

 3,895.42   

3,865.00    

 3,807.42   

  3,749.83  

   3,719.42
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya satıcılı başladı. Küresel piyasalarda,
yükselen enflasyon karşısında majör merkez bankalarından gelen
sıkılaşma adımları ve buna bağlı olarak artan resesyon endişeleri,
fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Petrol fiyatları içinde
resesyon kaygısı, talebi azaltabilir beklentisini arttırınca fiyatların
geri çekilmesine neden oluyor. Yeni haftaya başlarken, petrol
üzerinde resesyon endişelerinin yüksek olduğu görülüyor. Bu hafta
için hem resesyon konusu hem Fed'in faiz kararı, piyasaların
takibinde olacaktır. Fed'in kararı çarşamba günü ve o güne kadar
piyasalarda temkinli seyirler izlenebilir. Brent petrol için 103,78$ -
105,67$ - 107,59$ direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri
çekilmelerde, 101,86$ - 99,97$ - 98,05$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   105.50

  101.91  

 99.68   

97.45    

 93.86   

  90.26  

   88.04

USD/JPY

Geçen hafta Japonya Merkez Bankası’nın açıklamaları takip
edilirken Başkan Kuroda’nın “Gerekirse para politikasını daha fazla
gevşetmekten çekinmeyeceğim” ifadesi paritenin yükselişini
destekledi. ABD’de ise bu hafta gözler Çarşamba günü açıklanacak
Fed faiz kararına ve sonrasında takip edilecek Fed Başkanı
Powell’ın açıklamalarına çevrildi. Para piyasalarında Fed'in
temmuzda yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı
fiyatlanırken, eylül toplantısında bankanın yüzde 51 ihtimalle 50 baz
puan ve yüzde 40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı
öngörülüyor. Dolar endeksi haftaya 106,5 seviyelerinde yatay
başladı. Parite için 137.49 – 138.91 – 139.88 direnç, 135.10 –
134.14 – 132.71 ise destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   141.87

  140.63  

 139.79   

138.95    

 137.70   

  136.46  

   135.62
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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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