
Forex Bülten 02 Ağustos 2022

Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yeniden gerilimin
artacağına dair beklentiler, risk iştahını baskılıyor. ABD Temsilciler
Meclisi Başkanı Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret edeceğine
yönelik haberler, bu beklentiyi güçlendiriyor. ABD Başkanı Biden,
Çin ile arayı düzeltmeye çalışıyordu. Pelosi'nin, Tayvan ile yapacağı
görüşme, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerinde yeniden gündeme
gelmesine neden olmuş durumda. Bu konu, piyasaların takibinde
olacaktır. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmazken,
jeopolitik gelişmelerin ön planda kalması bekleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler 
•    Önemli bir veri akışı bulunmuyor.  

Türkiye

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anketinin Temmuz 2022
dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde
ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket
sonuçlarına göre, haziran ayında 48,1 olarak o¨lc¸u¨len mans¸et
PMI Temmuz'da 46,9’a gerileyerek u¨st u¨ste bes¸inci ay es¸ik
degˆer 50’nin altında kaldı. İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayına
ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. İstanbul'da
enflasyon göstergelerindeki yukarı yönlü ivme Temmuz'da da
devam etti. Perakende fiyat endeksi Temmuz'da yıllık bazda %99,11
artış gösterdi. Böylelikle bu endekste yıllık değişim Şubat 1998'den
bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aylık değişim ise %4,09 olarak
kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine
Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, “Hem inşaat sektörünü
canlandırmak hem de insanımızın erişilebilir şartlarda konut sahibi
olması için adım atıyoruz. Yeni sosyal konut projesinin detaylarını
önümüzdeki ay duyuracağız.” Dedi. Yurt içinde açıklanacak önemli
veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi imalat sektörünün üretimi
sert biçimde düşüş gösterdi. Tedarik zincirlerine ilişkin endişeler,
Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik durum nedeniyle imalat
üretiminin görünümü olumsuz oldu. Enflasyonun talebi baskılaması
ve siparişlerdeki azalma ise düşüşü hızlandırdı. Euro Bölgesi'nde
haziranda 52,1 puan olan imalat sanayi PMI, temmuzda 49.8 puana
inerek son 25 ayın en düşük seviyesini gördü. Öte yandan dün Euro
Bölgesi'nin haziran ayı işsizlik verileri de yayımlandı. Buna göre
Euro Bölgesi'nde mayıs ayında %6,6 olan işsizlik oranı haziran
ayında sabit kaldı. İşsizlik oranı geçen yılın haziran ayında Euro
Bölgesi'nde %7,9 seviyesinde gerçekleşmişti. Bugün Euro
Bölgesinde takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.

ABD

ABD piyasaları Temmuz’da 2020’den beri en iyi performansını
gösterdi. Yatırımcılar bu seyrin Ağustos’ta devam etmesine
şüpheyle yaklaşırken endekslerde temkinli seyir izleniyor. ABD
endeksleri haftanın ilk işlem gününü hafif satıcılı tamamladı.
ABD’de üretim PMI verisi beklentinin biraz altında 52,2 seviyesinde
geldi. Veri, büyüme eşiği olan 50’nin üzerinde olsa bile ekonomik
aktivitenin yavaşladığı sinyalini verdi. İmalat PMI verisi ise 52.0 olan
beklentileri aşarak 52.8 oldu ancak bu seviye son iki yılın en düşük
artışı olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla piyasalarda daralma
endişeleri gündemini koruyor. Bugün JOLTS verisi takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9475 0.25 0.49 33.91
EURTRY 18.3863 0.09 1.74 21.72
EURUSD 1.0243 -0.19 1.23 -9.95
GBPUSD 1.2233 -0.14 1.68 -9.60
USDJPY 130.84 -0.58 -4.45 13.68

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1450 11.50 4.12 385.50
Dolar Endeksi 105.4030 -0.20 -167.50 973.30
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,102.75 -0.43 4.58 -13.78
DAX Yakın Vade 13,413.00 -0.61 2.42 -15.41
Dow Jones Yakın
Vade 32,669.00 -0.30 2.95 -9.82

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,773.49 0.07 3.26 -3.07
Gram Altın 1,023.35 0.32 3.80 31.04
WTI 93.11 -0.15 -1.85 23.28
BRENT 99.50 -0.21 -0.24 27.95
Bakır 3.47 -0.38 2.20 -21.65

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.3900 -47.00 27.00 -31.00
Türkiye 10 Yıllık 17.7200 -10.00 39.00 -660.00
ABD 10 Yıllık 2.5580 -1.70 -24.60 104.40
ABD 2 Yıllık 2.8550 -2.10 -19.40 212.50
Almanya 10 Yıllık 0.7860 1.10 -14.00 96.30
Almanya 2 Yıllık 0.2580 0.60 -8.80 88.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.5145 -0.08 -2.51 3.52
USDIDR 14,887.00 0.31 -0.71 4.53
USDTRY 17.9475 0.25 0.49 33.91
USDRUB 60.2250 -4.40 0.17 -19.58
USDBRL 5.1859 -0.01 -3.12 -6.92
USDCNY 6.7636 -0.08 0.01 6.41
USDMXN 20.4367 0.20 -0.11 -0.42
USDCZK 24.0355 0.15 -1.14 9.85
USDHUF 391.2100 0.02 -1.34 20.48
USDPLN 4.6074 0.18 -2.13 14.20
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günü imalat PMI rakamları ön
plandaydı. Euro Bölgesi'nde imalat PMI temmuzda 49,8 ile piyasa
beklentilerinin üzerinde geldi. Ülkede işsizlik oranı ise haziranda bir
önceki aya göre değişmeyerek %6,6 seviyesinde açıklandı.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da perakende satışlar
haziran ayında aylık bazda %1,6 azalış kaydederken, yıllık bazda
düşüş %8,8 seviyesinde oldu. ABD’de ISM imalat endeksi
Temmuz’da 52,8 ile Haziran 2020’den beri en düşük seviyeye
geriledi.  Dolar endeksinde fiyatlama 106,00 seviyesinin altına
sarkarken, paritede toparlanma çabası öne çıkmaktadır. Paritede
1,0288 – 1,0316 ve 1,0357 takip edilecek direnç seviyeleridir. Geri
çekilmelerde ise 1,0246 – 1,0218 ve 1,0177 izlenecek desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0411

  1.0345  

 1.0287   

1.0230    

 1.0163   

  1.0097  

   1.0039

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası bu hafta faiz oranı kararlarını açıklayacak.
Bankanın 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı faiz artıracağı
konusu gündemdeki yerini koruyor. Piyasanın 50 baz puanlık faiz
artışını fiyatladığı belirtilebilir. Öte yandan ABD tarafında da özellikle
Fed yetkililerinin açıklamalarının şahinleştiği söylenebilir. Teknik
açıdan bakıldığında, yükseliş rallisinin devam ettiği paritede 21 – 50
ve 100 günlük basit ortalamaların üzerinde yaşanan mum
kapanışları, yukarı yönlü hareketleri destekliyor. Bugün GBPUSD
paritesini etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. Parite için
1,2311 – 1,2370 – 1,2448 seviyeleri direnç, 1,2234 – 1,2175 –
1,2097 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2156

  1.2080  

 1.2041   

1.2003    

 1.1927   

  1.1852  

   1.1813
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USD/TRY

ABD ekonomisinde iki çeyrek üst üste yaşanan daralma sonrası
dün açıklanan ISM imalat PMI verisi 52,8 ile beklentilerin üzerinde
gerçekleşse de son iki yılın en düşük değerini aldı. Yurt içinde ise
imalat PMI verisi temmuz ayında 46,90 seviyesinde gerçekleşerek
son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. İmalat PMI son beş ayda
50 eşik değerinin altında açıklanmaya devam etmekte. Diğer
taraftan yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi İstanbul’da
perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99,11 seviyesinde artarak
Şubat 1998 yılından bu yana en yüksek değerini aldı. Açıklanan
verilerin fiyatlamalar üzerinde ise etkisi sınırlı kaldı. Bu sabah yatay
hareket eden Dolar/TL, saat 08:45 itibariyle 17,93’lü seviyelerde
bulunuyor. Dolar endeksi ise 105,20 seviyelerinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0014

  17.8836  

 17.7989   

17.7143    

 17.5965   

  17.4787  

   17.3940

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre
değişmeyerek %6,6 seviyesinde ölçüldü. Euro Bölgesi'nde imalat
PMI temmuzda %49,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ise imalat sektörü
PMI endeksi 49,3 seviyesinde açıklanarak düşük seviyelerde
kalmaya devam etti. Ülkede perakende satışlar haziran ayında aylık
bazda %1,6 azalış kaydederken, yıllık bazda düşüş %8,8
seviyesinde oldu. Yurt içinde İmalat PMI, Temmuz’da, son 26 ayın
en düşük seviyesi olan 46,9'a gerileyerek 5. ayda da daralma
bölgesinde kalmayı sürdürdü. Gün özelinde piyasalarda
açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, jeopolitik gelişmelere
ilişkin haber akışları takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 18,42’li seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5299

  18.3614  

 18.2426   

18.1237    

 17.9552   

  17.7866  

   17.6678
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XAU/USD

ABD Temsilciler Meclisi Pelosi'nin, Tayvan'a ziyaret yapacağına dair
haberler, piyasaları tedirgin ediyor. Bu durum, ABD ile Çin
arasındaki ilişkinin bozulma ihtimalini güçlendirdiği için piyasalarda
risk iştahı güçlü değil. ABD Başkanı Biden, Çin ile arayı düzeltmeye
çalışıyordu. Pelosi'den olası böyle bir görüşme, ABD ile Çin
arasındaki ilişkinin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle, bugün
bu konu piyasaların gündeminde kalmaya devam edecektir. Bu
riskler karşısında borsalardaki satıcılı seyirler, risksiz varlık olan
güvenli liman altına doğru talebin artmasını destekliyor. Dolar
endeksi bu sabah hafif satıcılı ve 105,20 puan çevresinde
seyrediyor. Ons altın için 1768$ - 1761$ - 1751$ destek noktaları,
1778$ - 1785$ - 1795$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,771.52

  1,745.92  

 1,732.20   

1,718.47    

 1,692.88   

  1,667.28  

   1,653.56

DAX Yakın Vade

Avrupa’da borsalar yeni aya pozitif başladı. Bölgenin en büyük
bankası HSBC, gelecek konusunda güven duyduğunu ifade ederek
yakın vadeli öz sermaye getirisi hedefini, 2023’ten sonrası için en
az %12’ye çıkardı ve gelecek yıl çeyrek dönemlik temettü ödemeyi
vadetti. Hisse senedi %6 üzerinde değer kazandı ve endeksi olumlu
etkiledi. Öte yandan Almanya’nın perakende satışları, haziran
ayında en büyük yıllık düşüşünü yaşadı. Bir önceki yıla göre satışlar
%8,8, aylık bazda ise %1,6 düşüş yaşadı. Buna ek olarak Euro
Bölgesi’nde fabrika faaliyetleri temmuz ayında daraldı. Bölgenin
imalat PMI endeksi, 52,1’den 49,8’e düştü. Endeks için 13.471 –
13.523 – 13.594 seviyeleri direnç, 13.401 – 13.349 – 13.278
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,510.00

  13,420.00  

 13,303.00   

13,186.00    

 13,096.00   

  13,006.00  

   12,889.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri haftanın ilk işlem gününde temkinliydi. ABD’de PMI
verileri takip edildi. ABD’de üretim PMI verisi beklentinin biraz
altında 52,2 seviyesinde geldi. Veri, büyüme eşiği olan 50’nin
üzerinde olsa bile ekonomik aktivitenin yavaşladığı sinyalini verdi.
İmalat PMI ise 52,8 ile beklentileri aştı. Ekonomistlerin beklentisi
verinin 52,0 olması yönündeydi. Öte yandan ABD’de bilanço
sezonu devam ediyor. Hisse bazlı ayrışmalar izlenebilir. Bugün
açıklanacak JOLTS verisi takip edilebilir. Endekste 31.171 – 31.634
– 31.983 seviyeleri direnç, 30.359 – 30.011 – 29.547 seviyeleri
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

ABD endeksleri haftanın ilk işlem gününü hafif satıcılı tamamladı.
ABD’de üretim PMI verisi beklentinin biraz altında 52,2 seviyesinde
geldi. Veri, büyüme eşiği olan 50’nin üzerinde olsa bile ekonomik
aktivitenin yavaşladığı sinyalini verdi. İmalat PMI verisi ise 52,0 olan
beklentileri aşarak 52,8 oldu ancak bu seviye son iki yılın en düşük
artışı olarak nitelendiriliyor. Bugün JOLTS verisi takip edilebilir.
Büyük şirketlerin gelir raporları da endeksi etkileyebilir. Endeks için
3.861 – 3.926 – 3.980 seviyeleri direnç, 3.741 – 3.687 – 3.622
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,081.75

  4,049.00  

 4,007.00   

3,965.00    

 3,932.25   

  3,899.50  

   3,857.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, jeopolitik riskler karşısında bu sabah satıcılı
seyrediyor. ABD Temsilciler Meclisi Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret
edeceğine dair haberler bulunuyor. Bu durum, ABD ile Çin
arasındaki ilişkinin zedelenmesine neden olabilir ihtimalini
güçlendirince, piyasalarda risk iştahı zayıf. Petrol fiyatları için bir
diğer konu, yarın yapılması beklenen OPEC+ aylık toplantısı olarak
görülüyor. Eylül ayı üretim politikasına karar vermek için yarın
gruptan çıkacak karar önemli. En son ABD Başkanı Biden, S.
Arabistan'ı ziyaret etmiş ve ek üretim çağrısını yinelemişti. Bu
nedenle, yarınki karar ve olası ek üretim, petrol fiyatlarında
oynaklığa neden olabilir. Brent petrol için 101,21$ - 103,29$ -
106,47$ direnç noktaları olurken, 98,03$ - 95,95$ - 92,77$ destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.74

  105.32  

 102.77   

100.23    

 97.80   

  95.38  

   92.83

USD/JPY

USDJPY, geçen haftaki FOMC toplantısının ardından 130,00
seviyesine kadar geri çekilme yaşadı. Fed'in daha sıkı para
politikasının etkisini değerlendirdiği için gelecekte faiz oranlarını
yavaşlatması gerekebileceğini belirtmesi göz önüne alındığında,
piyasalar Temmuz toplantısını güvercin olarak algıladı. ABD verim
eğrisi daha zayıf veriler ve durgunluk korkuları üzerine
azalmaya devam ederse, USDJPY 130,00'un altına sarkabilir. Öte
yandan, Rabobank'taki analistler USD/JPY paritesi için kısa bir
rapor sundular ve fiyatların 130,00-135,00 seviyeleri arasında
dalgalanmasını beklediklerini söylediler. Parite için 131,60 – 132,91
– 134,21 seviyeleri direnç, 130,8 – 129,62 – 128,98 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.96

  139.42  

 138.38   

137.35    

 136.81   

  136.26  

   135.23
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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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