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Piyasa Gündemi

Son dönemde açıklanan verilere bağlı olarak küresel ekonomik
görünüme ilişkin kaygılar ve resesyon endişeleri gündemin ön
sıralarındaki yerini korurken, piyasalar bu hafta çarşamba günü
sona erecek Fed toplantısı ve toplantıdan çıkacak faiz kararına
odaklanmış durumda. Toplantı öncesinde risk iştahında dalgalı bir
seyir izlenirken, Fed’in 75 baz puan faiz artırımına gitmesi
öngörülüyor. Enflasyon gelişmeleri ve ekonomik veri akışları
piyasaların yakın takibinde yer alıyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    17:00 ABD – CB Tüketici Güveni Önem: Yüksek 
•    17:00 ABD – Yeni Konut Satışları Önem: Orta

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan reel
kesim güven endeksi Temmuz'da 103,7 seviyesine geriledi.
Böylelikle endekste 2 yılın en düşük seviyesi kaydedildi. İmalat
sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,6
puan artarak %78,2’ye çıktı. Böylelikle endekste Temmuz 2020'den
bu yana en düşük seviye kaydedildi. Finansal İstikrar Komitesinin
5'inci toplantısı, dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
başkanlığında İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıda bankacılık ve
sigortacılık sektörlerindeki gelişmeler ve küresel finansal
koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri ele alındı.
Yurt içinde açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken gündeme
dair gelişmeler takip edilecek.
 

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi ekonomisindeki negatif hava sürüyor. Hizmet ve
üretim sektöründe beklentilerden fazla düşüş yaşanırken dün
açıklanan verilere göre bölgenin en güçlü ekonomisine sahip olan
Almanya’da İFO endeksi son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.
Bölgede enflasyon tarihi yüksek seviyelerde seyrederken
büyümede de yavaşlama bekleniyor. Öte yandan, AMB Yönetim
Konseyi Üyesi Kazaks dün yaptığı bir açıklamada Eylül ayında
verilecek faiz artış kararının kayda değer büyüklükte olması ve 75
baz puanlık artış için tartışmalara açık olunması gerektiğini söyledi.
AMB’nin en şahin üyelerinden biri olan Kazaks, “Bunun tek önden
yükleme olacağını söyleyemem. Eylül ayındaki faiz artışının da
kayda değer bir büyüklükte olması gerektiğini söyleyebilirim.” dedi.
Bugün Euro Bölgesi’nde önemli bir veri akışı bulunmuyor.

ABD

ABD’de açıklanan gelir raporları ve yoğun veri akışı küresel risk
iştahını etkiliyor. ABD’li perakende şirketi Walmart’ın gıda
enflasyonunun çift hanelere ulaştığı gerekçesiyle kar tahminlerini
aşağı revize etmesi vadeli işlemlerde endekslerin değer
kaybetmesine neden oldu. Bugün Conference Board (CB) Tüketici
Güveni verisi takip edilirken yarın Fed’in açıklayacağı faiz kararı
piyasalarda belirleyici olacaktır. Yatırımcılar, yarınki Fed
toplantısında faizlerin 75 baz puan artacağı beklentisinde
bulunuyor. 75 baz puanlık beklenti küresel risk iştahını artırarak
endeksleri destekliyor. Dolar endeksi ise 106’lı seviyelerdeki geri
çekilişini sürdürüyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.8516 0.27 1.66 33.19
EURTRY 18.2418 0.26 1.58 20.76
EURUSD 1.0218 -0.01 -0.10 -10.18
GBPUSD 1.2054 0.08 0.48 -10.93
USDJPY 136.67 0.00 -1.11 18.74

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1038 6.88 48.38 381.38
Dolar Endeksi 106.4710 5.10 -20.20 1,080.10
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,958.25 -0.30 0.53 -16.82
DAX Yakın Vade 13,180.00 -0.05 -0.93 -16.88
Dow Jones Yakın
Vade 31,848.00 -0.37 0.18 -12.09

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,723.07 0.20 0.67 -5.82
Gram Altın 988.88 0.46 2.40 26.62
WTI 97.51 1.85 -2.69 29.11
BRENT 101.90 1.85 -1.83 31.02
Bakır 3.40 0.78 4.60 -23.17

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 17.3300 -10.00 -158.00 -699.00
ABD 10 Yıllık 2.7970 -0.70 -22.80 128.30
ABD 2 Yıllık 3.0240 -0.90 -22.20 229.40
Almanya 10 Yıllık 1.0290 0.90 -24.70 120.60
Almanya 2 Yıllık 0.4210 1.10 -21.00 104.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.7830 0.01 -1.83 5.21
USDIDR 14,987.75 0.09 0.19 5.24
USDTRY 17.8516 0.27 1.66 33.19
USDRUB 57.9250 -0.98 2.52 -22.65
USDBRL 5.3580 -0.02 -1.07 -3.83
USDCNY 6.7541 0.05 0.13 6.27
USDMXN 20.4550 -0.08 -0.32 -0.33
USDCZK 24.0643 -0.02 0.46 9.98
USDHUF 391.0390 -0.01 0.41 20.43
USDPLN 4.6201 -0.07 -0.57 14.52
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Avrupa cephesinde Ifo güven endeksleri
takip edildi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da iş
dünyası güveni rekor enflasyon ve Rusya’dan enerji tedariğinin
kesileceği beklentisiyle pandeminin ilk aylarından beri en düşük
seviye olan 88,6’ya geriledi. Ülkede Ifo beklenti endeksi ise temmuz
ayında 80,3 seviyesine düştü. ECB Yönetim Konseyi Üyesi Kazaks
Eylül ayında verilecek faiz artış kararının kayda değer büyüklükte
olması ve 75 baz puanlık artış için tartışmalara açık olunması
gerektiğini söyledi. ABD Hazine Bakanı J. Yellen, ABD
ekonomisinde resesyon yaşanacağına dair şimdilik herhangi bir
işaret görmediğini vurguladı. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede
1.0260 – 1.0298 – 1.0339 seviyeleri direnç, 1.0181 – 1.0140 –
1.0102 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0210

  1.0155  

 1.0117   

1.0080    

 1.0025   

  0.9969  

   0.9932

GBP/USD

İngiltere’de enerji krizine yönelik önlemler artıyor. İngiltere hükümeti
vatandaşlardan bu kış elektrik kesintilerini önlemek için ışıklarının
ve termostatlarını kapatmalarının istenebileceği acil durum enerji
planları hazırlıyor. Planlar gaz veya elektrik arzı kesintisi
durumunda yürürlüğe girecek ve halktan enerji tüketimini azaltması
istenecek. GBPUSD paritesine bakıldığında, on iki haftadır
başlayan yükseliş rallisi sürüyor. Parite için, 1.2102 – 1.2157 –
1.2228 seviyeleri direnç, 1.1976 - 1.1904 - 1.1849 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2226

  1.2156  

 1.2100   

1.2044    

 1.1974   

  1.1904  

   1.1847
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USD/TRY

Piyasaların Fed toplantısına odaklandığı haftada dolar küresel
çapta dalgalı bir seyir kaydederken, temmuz ayı içerisinde yukarı
yönlü bir seyrin etkili olduğu Dolar/TL kuru dün de yükseliş eğilimini
sürdürdü. Kurda devam eden yükseliş eğilimiyle birlikte 2022 yılı
zirvelerinin yenilediği görülüyor. Çarşamba günü sona erecek Fed
toplantısından çıkacak faiz kararı ve verilecek mesajlar doların seyri
üzerinde belirleyici olacaktır. Dün yurt içinde açıklanan reel sektör
güven endeksi 103,7 seviyesine gerilerken, son iki yılın en düşük
seviyesinde gerçekleşti. Bugün ise ABD cephesindeki veriler
izlenecektir. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin etkili olduğu Dolar/TL,
saat 08:35 itibariyle 17,84’lü seviyelerden, dolar endeksi ise
106,40 seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.7223

  17.6072  

 17.5037   

17.4001    

 17.2850   

  17.1698  

   17.0663

EUR/TRY

Almanya’da iş dünyası güveni temmuz ayında düşüşünü sürdürerek
88,6 seviyesine düştü. Düşüşte Rusya’dan enerji tedariğinin
kesilmesi ve rekor yüksek enflasyonun resesyona neden olacağı
beklentisi etkili oldu. ECB Yönetim Konseyi Üyesi Kazaks Eylül
ayında verilecek faiz artış kararının kayda değer büyüklükte olması
ve 75 baz puanlık artış için tartışmalara açık olunması gerektiğini
söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan
reel kesim güven endeksi Temmuz'da 103,7 seviyesine geriledi.
Böylelikle endekste 2 yılın en düşük seviyesi kaydedildi. İmalat
sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,6
puan artarak %78,2’ye çıktı. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 18,22’li seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.8190

  17.7079  

 17.6287   

17.5496    

 17.4384   

  17.3273  

   17.2481
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XAU/USD

Küresel piyasalarda Fed haftası olduğu için yarınki Fed faiz kararı
öncesinde, piyasalarda yatay ve kararsız seyirler izleniyor. ABD'de
bilanço dönemi olduğundan açıklanan şirket karları da borsaların
seyrini etkileyebiliyor. Yarınki Fed toplantısına dair faiz artış
beklentisi korunurken, eylül ayı ve sonrası için izlenecek yol haritası
da yine merak konusu. Bugün için ABD'den açıklanacak veriler var
ancak Fed öncesi etkisi sınırlı kalabilir. Bu nedenle ons altının da
yarınki Fed toplantısını beklediğini düşünüyoruz. Bu sabah Dolar
endeksi 106,40 puan seviyesinde işlem görürken, spot piyasada
ons altında 1718-1728$ aralığında seyrediyor. Ons altın için 1732 $
– 1745 $ – 1753 $ seviyeleri direnç, 1710 $ – 1701 $ – 1689 $
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,733.94

  1,725.30  

 1,716.48   

1,707.65    

 1,699.01   

  1,690.37  

   1,681.55

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları İnşaat, Yazılım ve Finans
Hizmetleri sektörlerindeki hisseler öncülüğünde düştü. Frankfurt
borsasının kapanışıyla DAX 0,33% MDAX endeksi 0,54% ve
TecDAX endeksi 1,21% geriledi. Öte yandan Almanya’da enerji krizi
tırmanıyor. Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım gaz boru
hattındaki bir türbinin daha bakıma alınacağını duyurarak,
Avrupa'ya gaz akışının 33 milyon metreküpe düşeceğini açıkladı.
Almanya’da iş dünyası güveni rekor enflasyon ve Rusya’dan enerji
tedariğinin kesileceği beklentisiyle pandeminin ilk aylarından beri en
düşük seviyeye geriledi. DAX endeksi için  13.303 – 13.437 -
13.518 seviyeleri direnç, 13.087 – 13.006 – 12.871 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,042.67

  13,697.33  

 13,500.67   

13,304.00    

 12,958.67   

  12,613.33  

   12,416.67
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Dow Jones Yakın Vade

Fed’in faiz kararı ile ABD büyüme rakamları küresel piyasaların en
önemli gündem maddeleri olmaya devam ederken, haftanın ikinci
işlem gününde piyasaların odağında ABD'den gelen bilançolar yer
alıyor. ABD’li perakende şirketi Walmart’ın gıda enflasyonunun çift
hanelere ulaştığı gerekçesiyle kar tahminlerini aşağı revize
etmesiyle Wall Street endeksleri, yeni günde Walmart haberinin
etkisiyle geriliyor. İki gün sürecek olan Fed toplantısı bugün
başlıyor. Yarın açıklanacak olan Fed’in faiz kararı piyasalarda
belirleyici olacaktır. 32.031 – 32.192 – 32.322 direnç, 31.740 –
31.610 – 31.449 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,389.00

  32,227.00  

 32,097.00   

31,967.00    

 31,805.00   

  31,643.00  

   31,513.00

S&P 500 Yakın Vade

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle
tamamladı. S&P 500 endeksi %0,13 artarak 3.966 seviyesine
yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklanacak
para politikası kararı öncesi endeksler, yeni haftanın ilk işlem
gününde karışık bir seyir izledi. Ülkede enflasyon ve büyüme odaklı
endişeler sürerken, ABD Başkanı Joe Biden perşembe günü
açıklanacak ABD'nin büyüme verisinin sorulması üzerine
"Resesyona girmeyeceğiz." yanıtını verdi. Devam eden gelir raporu
döneminde şirketlerin karlılıkları ve gelecek döneme ilişkin
beklentileri piyasalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmaları artırabilir.
3.985 – 4.008 – 4.027 direnç, 3.942 – 3.923 – 3.900 destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,978.00

  3,943.75  

 3,888.75   

3,833.75    

 3,799.50   

  3,765.25  

   3,710.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatları dünkü kayıplarını telafi etmeye başladı ve bu sabah
güne alıcılı başlangıç yaptılar. Küresel piyasalarda, resesyon
kaygısı, yüksek enflasyon, Fed'in atacağı faiz adımları derken
birçok risk sürüyor. Petrol için resesyon, talebi baskılayabileceği
gibi, arz tarafında da hala sıkıntı sürüyor. Özellikle arz sıkıntısının
hala devam edecek olması, fiyatların yükselişine neden olabilecek
en önemli faktör olarak görülüyor. Petrol için arz sorunu devam
ettiği sürece fiyatlarda düşüşlerin sınırlı kalabileceği görüşündeyiz.
Bugün başlayacak ve yarın sonlanacak olan Fed toplantısı
piyasaların gündeminde yer alıyor. Yarınki Fed öncesi piyasa
temkinli kalabilir. Brent petrol için 107.64 $ – 109.91 $ – 111.79 $
seviyeleri direnç, 102.49 $ – 100.22 $ – 98.78 $ seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.46

  102.20  

 100.17   

98.15    

 95.88   

  93.62  

   91.60

USD/JPY

USDJPY paritesi 136.30 dip seviyesini gördükten sonra
toparlanıyor. Küresel risk iştahındaki toparlanma güvenli liman olan
Japon Yeni’ne olan talebi sınırlıyor. ABD Hazine tahvil getirilerinin
de yükselmesi ABD-Japonya oran farkını arttırıyor. Yatırımcılar,
yarınki Fed toplantısında faizlerin 75 baz puan artacağı
beklentisinde bulunuyor. Bu beklenti ile Dolar Endeks geri
çekilmeye devam ediyor. Fed ve Japonya Merkez Bankası’nın para
politikası farklılıkları pariteyi destekleyen en önemli etken olarak
gösterilebilir. Analistler geri çekilmelerin fırsat alımı olduğunu ifade
ediyor. Parite için 136.98 – 137.33 – 137.89 seviyeleri direnç,
136.08 – 135.53 – 135.18 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.71

  139.42  

 138.98   

138.55    

 138.25   

  137.96  

   137.52
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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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