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Piyasa Gündemi

Küresel piyasaların gündeminde, Fed'in mesajları ve resesyon
endişesi yerini koruyor. Bu hafta içinde ABD'de istihdam verileri ön
plana çıkacaktır. Yurt içinde de bu hafta enflasyon verisi takip
edilecek. Öncesinde bugün için dünya genelinde imalat sektörünü
yansıtan PMI verileri bulunuyor. Fed üyelerinden gelebilecek olası
açıklamalarda izlenebilir. Jeopolitik riskler artmaya devam ediyor.
Irak'ta yaşanan gelişmelerde bugün piyasaların takibinde olacaktır.
  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Euro Bölgesi – İmalat PMI Önem: Yüksek 
•    17:00 ABD – ISM İmalat PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin dış ticaret
istatistiklerini yayımladı. Buna göre dış ticaret açığı Haziran'da yıllık
%185 artışla 8,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde ihracat %18,7,
ithalat %39,7 arttı. TÜİK verilerine göre, turizm gelirleri Nisan, Mayıs
ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %190,2 artarak 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar
oldu. Turizm gelirinin %83,4'i yabancı ziyaretçilerden elde edildi.
Ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı çeyreğine göre %193,6 arttı.
Milli Savunma Bakanlığı , tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki
mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa
Limanından hareket edeceğini bildirdi. Yurt içinde bugün imalat PMI
ve gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Haftanın son işlem gününde Avrupa hisse senedi endeksleri
alıcılıydı. Yatırımcılar Cuma günü Euro Bölgesi’nde enflasyon ve
büyüme verilerini takip etti. Buna göre enflasyon, Temmuz’da yüzde
8,9 artışla yeni rekor kırdı. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun
yüzde 8,7 artması yönündeydi. Enflasyonun yeni zirveyi görmesi,
Avrupa Merkez Bankası’nın yüksek faiz artırmasına dair beklentileri
kuvvetlendirdi. Yükselen enflasyona rağmen Euro Bölgesi ikinci
çeyrekte yüzde 0,2’lik beklentiyi aşarak yüzde 0,7 büyüdü.
Almanya’da büyüme yaşanmazken İtalya, Fransa ve İspanya gibi
ülkeler turistik gelirler sayesinde desteklendi. Bugün İmalat PMI
verileri yakından takip edilecek.

ABD

Cuma günü, ABD’de enflasyon öncü datalarından olan ve Fed’in de
yakından takip ettiği harcamalar veri setinin Haziran sonuçları
açıklandı. Kişisel gelir son ayda %0,6 artış göstererek Şubat
sonrası en yüksek performansı gösterirken, kişisel giderler ise %1,1
artışla Mart sonrası en yüksek seviyeye ulaştı. Mayıs’ta %0,3
azalan reel kişisel tüketim ise Haziran’da %0,1 arttı. Öte yandan,
geçtiğimiz hafta perşembe günü açıklanan büyüme verileri ABD
ekonomisinin resesyonun eşiğinde olduğunu gösterdikten sonra bu
hafta cuma günü açıklanacak aylık istihdam raporu önem arz
ediyor. Ayrıca şirketlerin kazanç raporları da yeni haftada gelmeye
devam edecek. Son olarak Fed yetkililerinin de hafta içerisinde
yapacağı konuşmalar yakından takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9473 0.18 0.81 33.91
EURTRY 18.3430 0.12 0.82 21.43
EURUSD 1.0220 0.12 0.01 -10.16
GBPUSD 1.2182 0.03 1.15 -9.98
USDJPY 132.61 -0.46 -2.97 15.21

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.0300 -2.50 -0.50 374.00
Dolar Endeksi 105.7900 -3.80 -63.00 1,012.00
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,117.75 -0.38 3.72 -13.47
DAX Yakın Vade 13,449.00 -0.17 1.99 -15.18
Dow Jones Yakın
Vade 32,705.00 -0.37 2.31 -9.72

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,761.03 -0.29 2.40 -3.75
Gram Altın 1,016.15 -0.11 3.23 30.11
WTI 96.74 -0.67 1.05 28.08
BRENT 102.89 -0.38 2.85 32.30
Bakır 3.55 0.27 5.07 -19.91

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.8600 17.00 74.00 16.00
Türkiye 10 Yıllık 17.8200 0.00 39.00 -650.00
ABD 10 Yıllık 2.6700 1.90 -13.40 115.60
ABD 2 Yıllık 2.9040 2.00 -12.90 217.40
Almanya 10 Yıllık 0.8140 0.30 -20.60 99.10
Almanya 2 Yıllık 0.2600 -1.00 -15.00 88.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.6688 0.41 -0.67 4.49
USDIDR 14,874.00 0.40 -0.67 4.44
USDTRY 17.9473 0.18 0.81 33.91
USDRUB 61.6350 -0.99 5.36 -17.69
USDBRL 5.1759 0.05 -3.42 -7.10
USDCNY 6.7544 0.15 0.05 6.27
USDMXN 20.3778 0.05 -0.46 -0.70
USDCZK 24.0830 0.04 0.06 10.06
USDHUF 395.2640 -0.04 1.07 21.73
USDPLN 4.6339 0.00 0.23 14.86
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte
çeyreklik bazda %,7 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.
Yıllık büyüme de %4 ile %3,4 olan tahmini aştı. Euro Bölgesi’nde
tüketici fiyatları endeksi temmuz ayında %8,9 artışla rekor tazeledi.
Haziran ayında yavaşlayan çekirdek enflasyon ise %4 ile rekor
kırdı. Enerji fiyatları enflasyonu tetikleyen en büyük faktör olurken
işlenmiş gıda fiyatları da yükseliş kaydediyor. ABD’de kişisel gelirler
haziran ayında aylık %0,6, harcamalar ise %1,1 yükseldi. Fed’in
yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları endeksi ise 40 yılın
zirvesinde %6,8 seviyesinde açıklandı. Paritede toparlanmalarda
1,0271 – 1,0317 ve 1,0379 seviyeleri direnç, 1,0163 – 1,0100 ve
1,0055 takip edilecek destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0366

  1.0320  

 1.0248   

1.0177    

 1.0131   

  1.0084  

   1.0013

GBP/USD

GBPUSD paritesi, küresel risk iştahının artması ve dolar endeksinin
gerilemesiyle 1.2150 seviyelerinin üzerinde tutunuyor. Bu hafta
Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı yakından
takip edilecek. Merkez bankasının bu haftaki toplantısında 25 baz
puan faiz artırımı gerçekleştirmesi öngörülüyor. Sonrasında ise
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’in açıklamaları önem arz
ediyor. ABD’de ise bu hafta tarım dışı istihdam verisi önemli. Bugün
İngiltere ve ABD’de açıklanacak İmalat PMI verileri parite üzerinde
belirleyici olacaktır. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması risk iştahını
baskılayabilir. GBPUSD için 1.2264 – 1.2346 – 1.2447 seviyeleri
direnç, 1.2082 – 1.1981 – 1.1899 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2110

  1.2074  

 1.2026   

1.1978    

 1.1942   

  1.1905  

   1.1857
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USD/TRY

ABD ekonomisinde artan enflasyon ve resesyon endişeleri ön
planda. ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralarak teknik olarak
resesyona girerken, Fed’in favori enflasyon göstergesi olarak takip
ettiği kişisel tüketim harcamaları aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 6,8 ile
40 yılın en büyük artışını kaydetti. Çekirdek kişisel tüketim
harcamaları ise aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,8 ile beklentileri
aşarak güçlü artış kaydetti. Yurt içerisinde ise haziran ayında dış
ticaret açığı 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bugün yurt içinde ve
ABD’de imalat PMI verileri takip edilecek. Hafta genelinde ise yurt
içinde enflasyon verileri, ABD’de ise istihdam verileri ön planda
olacak. Bu sabah hafif alıcılı seyirlerin izlendiği Dolar/TL, saat 08:45
itibariyle 17,94’lü seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.8022

  17.7126  

 17.6584   

17.6041    

 17.5146   

  17.4250  

   17.3708

EUR/TRY

Haftanın son işlem günü Euro Bölgesi’nde enflasyon ve büyüme
rakamları ön plandaydı. Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte
çeyreklik bazda %,7 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti.
Yıllık büyüme de %4 ile %3,4 olan tahmini aştı. Euro Bölgesi’nde
tüketici fiyatları endeksi temmuz ayında %8,9 artışla rekor tazeledi.
Haziran ayında yavaşlayan çekirdek enflasyon ise %4 ile rekor
kırdı. Veri ECB’den sert faiz artış beklentisini de gündeme getirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin dış ticaret
istatistiklerini yayımladı. Buna göre dış ticaret açığı Haziran'da yıllık
%185 artışla 8,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde ihracat %18,7,
ithalat %39,7 arttı. Piyasalarda imalat PMI rakamları takip edilecek.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,34’lü seviyelerden
fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2241

  18.1390  

 18.0309   

17.9228    

 17.8378   

  17.7527  

   17.6446
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XAU/USD

Ons altın, geçtiğimiz haftaki Fed toplantısı sonrasında yukarı yönlü
tepkiler vermesine rağmen yine de temkinli hareketini sürdürüyor.
Bu sabah ons altında hafif satıcılı seyirler izleniyor. Dolar endeksi
105,80 puan çevresinde işlem görüyor. Dolar endeksinde de yatay
bir seyir hakim. Bu sabah Çin'den gelen verilerin, beklentileri
karşılayamaması, piyasalarda risk iştahının zayıflamasına neden
oldu. Bu nedenle bu sabah veri bazlı etki görülüyor. Fed
üyelerinden konuşmalar başladı. Bu hafta içinde onlardan gelecek
açıklamalar, piyasaların seyrinde etkili olabilir. Ons altın için
bugünkü ABD imalat PMI/ISM imalat PMI verileri takip edilebilir.
Ons altında 1756$ - 1746$ - 1740$ destek noktaları olarak
görülüyor. Buna karşın, yukarı yönde 1771$ - 1777$ - 1787$ direnç
konumunda.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,731.81

  1,723.18  

 1,709.93   

1,696.69    

 1,688.05   

  1,679.42  

   1,666.17

DAX Yakın Vade

Haftanın son işlem gününde Almanya’da işsizlik ve büyüme verileri
takip edildi. Buna göre ülkede işsizlik oranı Temmuz’da beklentilere
paralel olarak yüzde 5,4 oldu. Büyüme ise ikinci çeyrekte sabit
kaldı. Yıllık büyüme oranı ise yüzde 1,5 oldu. Ekonomistler
büyümenin yıllık yüzde 1,8 artmasını öngörüyordu. DAX son işlem
gününü yüzde 1,52 artıda tamamladı. Bugün Almanya’da
Perakende Satışlar ve İmalat PMI verileri takip edilecek. Endeks
için 13.610 – 13.683 – 13.823 seviyeleri direnç, 13.398 – 13.258 –
13.186 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,584.33

  13,471.67  

 13,367.33   

13,263.00    

 13,150.33   

  13,037.67  

   12,933.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları cuma günü fosil enerji, tüketici
hizmetleri ve hammadde sektörleri öncülüğünde yükseldi.
Borsaların kapanışıyla Dow Jones endeksi 0,97% yükselerek son
bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Temmuz ayında Dow Jones,
Kasım 2020'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti ve teknik
olarak ayı piyasasının sonlanması için, endeksin 32.877 seviyesi
üzerinde kapanması gerekiyor. Fed'in korkulduğu gibi faiz
artırımlarında agresif davranmayacağına dair düşüncelerin,
yükselişte etkili olduğu belirtilebilir. Bu hafta, ABD’nin en büyük
şirketleri çeyreklik sonuçlarını yayımlamaya devam edecek. Parite
için, 32.719 – 32.980 – 33.141 seviyeleri direnç, 32.557 – 32.296 –
32.135 seviyeleri 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 hisse senedi piyasaları cuma günü fosil enerji, tüketici
hizmetleri ve hammadde sektörleri öncülüğünde yükseldi.
Borsaların kapanışıyla S&P 500 endeksi 1,42% değer kazandı.
S&P 500 endeksi geçtiğimiz hafta %4,3, temmuz ayında ise
%9,1’lik yükselişle Kasım 2020’den bu yana en iyi aylık
performansını kaydetti. ABD’de şirketlerin yayımladıkları güçlü
bilançolarla birlikte, Fed’in faiz artırımlarında korkulan derecede
agresif hareket etmesine gerek kalmayabileceğine dair düşünceler,
Wall Street’te yükselişe neden oldu. Piyasalar Fed’in önümüzdeki
aylara yönelik parasal sıkılaşma planlarını değerlendirirken, bu
haftanın yine yoğun geçmesi bekleniyor. Endeks için 4.118 – 4.156
– 4.181 direnç, 4.094 – 4.056 – 4.031 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,101.75

  4,053.25  

 4,027.25   

4,001.25    

 3,952.75   

  3,904.25  

   3,878.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne hafif satıcılı başladı. Çin'den gelen verilerin
beklentileri karşılayamaması, petrol fiyatları üzerinde de baskı
kurduğu için geri çekilmesine neden oldu. Bu hafta, petrol fiyatları
içinde önemli bir hafta çünkü OPEC+ aylık toplantısı takip edilecek.
03 Ağustos OPEC+ aylık toplantısında, üretimle ilgili alınacak karar,
petrol fiyatlarının seyrini etkileyebilir. Bu nedenle, toplantıya kadar
petrol fiyatları üzerindeki baskı sürebilir. Bugün içinde açıklanacak
ABD verileri var, takip edilebilir. Brent petrol için 106,18$ - 108,76$ -
111,04$ direnç noktaları olarak görülüyor. Geri çekilmelerde, ilk
olarak 101,32$ destek noktası olurken, bu destek altı kapanışlarda
99,04$ ve 96,46$ diğer destek noktaları olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.23

  105.02  

 104.01   

103.00    

 101.80   

  100.59  

   99.58

USD/JPY

Japon yetkililerin ülkede asgari ücreti artırmayı düşündüklerine
dair söylemleri güvenli liman olan Japon Yenine talebi artırdı.
Küresel risk iştahının artmasıyla da dolar endeksi gerilemeye
devam etti. Haftanın son işlem gününde ABD’de harcama verileri
takip edildi. Kişisel gelir son ayda %0,6 artış göstererek Şubat
sonrası en yüksek performansı gösterirken, kişisel giderler ise %1,1
artışla Mart sonrası en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan,
geçtiğimiz hafta perşembe günü açıklanan büyüme verileri ABD
ekonomisinin resesyonun eşiğinde olduğunu gösterdikten sonra bu
hafta cuma günü açıklanacak aylık istihdam raporu önem arz
ediyor. Parite için 134.43 – 135.63 – 136.60 seviyeleri direnç,
132.26 – 131.29 – 130.09 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   138.91

  138.64  

 138.44   

138.23    

 137.97   

  137.70  

   137.50

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 01 Ağustos 2022

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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