
Forex Bülten 04 Ağustos 2022

Piyasa Gündemi

Küresel piyasaların gündeminde, jeopolitik riskler, Fed üyelerinden
gelen söylemler, resesyon endişeleri yerini korumaya devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta yapılan Fed toplantısı sonrasında bu hafta Fed
üyelerinin konuşmaları yoğun geçiyor. Çoğu enflasyonu kontrol
altına almak için çabaladıklarını belirtirken, bazıları bu noktada
ekonomide yavaşlama ihtimalinin de olabileceğine değiniyorlar.
Üyelerin açıklamaları, eylül ayı toplantısına dair beklentileri etkiliyor.
Bugün içinde üyelerden gelecek söylemler izlenebilir. İngiltere'de
ise merkez bankası faiz kararını açıklayacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 14:00 İngiltere – BoE Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

TUİK temmuz ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini
yayımladı. Verilere göre yıllık enflasyon %79,6; aylık enflasyon ise
%,37 oldu. Veriler yıllık enflasyon 24 yılın zirvesinde kalmaya
devam ederken, diğer yandan yükseliş serisinin 14. aya ulaştığını
gösterdi. Üretici fiyatlarında yükseliş ivmesi de Temmuz'da hız
kesmedi. Üretici fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki yılın aynı
dönemine göre %144,61 arttı. Üretici fiyatlarında aylık artış ise
%5,17 olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon göstergesi ise
%61,69'a yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati,enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Nebati "Geçen haftadan itibaren Türkiye'ye para akışı hızlandı,
bundan sonra da devam edecek. Devam eden trendle, Türkiye çok
farklı bir noktaya gelmiş olacak." dedi. Enflasyonun engellenmesi
yönünde önemli adımlar attıklarını ve son iki aydır da piyasanın
bunu hissettiğini belirten Nebati, Ağustos’ta enflasyonun bir miktar
daha düşük olacağını açıkladı.

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde ÜFE verisi gündemdeydi. Avrupa İstatistik
Ofisi verilerine göre, Euro Bölgesi'nde ÜFE, enerji fiyatlarındaki
artışın etkisiyle haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla
yüzde 35,8 arttı. Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji
sektöründe yüzde 92,8 ve ara mallarda da yüzde 23,8 artış
gösterdi. Takip edilen bir diğer veri ise perakende satışlardı. Euro
Bölgesi'nde perakende satışlar Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla
yüzde 1,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,7 azaldı.
PMI verilerinin de beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle Avrupa
endekslerinde yükselişler izlendi. Bugün yayımlanacak Avrupa
Merkez Bankası aylık raporu ve sonrasında merkez bankası
yetkililerinin konuşmaları yakından takip edilecek.

ABD

Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) tarafından yayınlanan PMI verileri,
imalat dışı faaliyetin Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde
toparlandığını ve ülkenin resesyona doğru gittiğine dair korkuları
hafiflettiğini ortaya koydu. ABD'de ISM imalat dışı PMI 4 aylık
düşüşün ardından Temmuz’da 56,7’ye yükselirken, ISM hizmet
endeksi Temmuz'da 56,7 ile 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Öte
yandan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin Eylül ayındaki
FOMC toplantısında ABD merkez bankasının faiz oranlarını 75 baz
puan yerine yarım puan artırmasının makul olacağına ilişkin
açıklamaları da yatırımcıların moralini yükselterek piyasalara olan
ilgisini artırdı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise enflasyonu
kontrol altına almak için önden yüklemeli faiz seçeneğini
savunurken yılı %3,75-4 seviyesinde bitirmek istediğini belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9576 0.09 0.23 33.98
EURTRY 18.2526 0.06 -0.07 20.83
EURUSD 1.0164 -0.02 -0.33 -10.65
GBPUSD 1.2148 -0.01 -0.20 -10.23
USDJPY 134.11 0.19 -0.11 16.52

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1338 0.10 -1.50 384.38
Dolar Endeksi 106.3830 -5.40 17.80 1,071.30
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,152.00 -0.10 1.93 -12.75
DAX Yakın Vade 13,636.00 0.43 2.68 -14.00
Dow Jones Yakın
Vade 32,758.00 -0.04 0.82 -9.57

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,770.56 0.30 0.83 -3.23
Gram Altın 1,022.06 0.35 0.94 30.87
WTI 90.15 -0.36 -6.65 19.36
BRENT 96.24 -0.53 -5.89 23.75
Bakır 3.49 -1.36 -0.32 -21.30

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.0100 -32.00 -76.00 -69.00
Türkiye 10 Yıllık 17.6800 -4.00 32.00 -664.00
ABD 10 Yıllık 2.7260 2.20 5.20 121.20
ABD 2 Yıllık 3.0860 1.60 22.30 235.60
Almanya 10 Yıllık 0.8780 0.20 5.00 105.50
Almanya 2 Yıllık 0.3950 0.20 15.60 102.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.7600 0.04 1.66 5.06
USDIDR 14,915.25 0.22 0.40 4.73
USDTRY 17.9576 0.09 0.23 33.98
USDRUB 60.3550 -1.46 -2.65 -19.40
USDBRL 5.2843 0.03 1.93 -5.15
USDCNY 6.7534 -0.07 0.09 6.25
USDMXN 20.4642 -0.04 0.90 -0.28
USDCZK 24.2500 0.03 0.53 10.83
USDHUF 388.2030 0.06 -2.13 19.55
USDPLN 4.6220 -0.01 -0.98 14.56
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle
haziran ayında aylık bazda %1,1 geçen yılın aynı dönemine kıyasla
ise %35,8 arttı. Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, bu yılın
haziran ayında bir önceki aya göre %1,2, yıllık bazda ise %3,7
azaldı. Bölgede hizmet sektörü PMI endeksi ise 49,9 seviyesinde
açıklanarak daralmaya işaret etti. ABD'de ISM hizmet endeksi
Temmuz'da 56,7 ile 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede
fabrika siparişleri ise fabrika siparişleri, haziran ayında %2 artışla
piyasa beklentileri aştı. Dolar endeksinde seyir 106,00 seviyenin
üzerinde sürerken, paritede geri çekilmelerde 1,0124 – 1,0079 ve
1,0036 izlenen desteklerdir. Toparlanmalarda 1,0212 – 1,0255 ve
1,0299 direnç noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0387

  1.0321  

 1.0261   

1.0201    

 1.0136   

  1.0070  

   1.0010

GBP/USD

Bugün İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek.
Piyasa beklentisi 25 baz puanlık artış yapılacağı yönündeyken 50
baz puanlık beklentiler de artış gösterdi. Yine de yatırımcılar %9,4
olan enflasyonun dizginlenmesinde 25 veya 50 baz puanlık artışın
yeterli olmayacağını ve İngiltere Merkez Bankası’nın daha şahin
olması gerektiğini düşünüyor. ABD cephesinde ise ABD Temsilciler
Meclisi Başkanı Pelosi’nin Tayvan ziyareti ABD-Çin gerilimini
artırmıştı. Dolar endeksinde volatil seviyeler izlenirken bu sabah
106’lı seviyelerde yerini koruyor. Yarın açıklanacak Tarım Dışı
İstihdam verisi öncesi ABD piyasaları temkinli hareket ediyor.
GBPUSD için 1.2202 – 1.2259 – 1.2310 seviyeleri direnç, 1.2095 –
1.2043 – 1.1987 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2221

  1.2142  

 1.2074   

1.2006    

 1.1927   

  1.1849  

   1.1781
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USD/TRY

Yurt içerisinde enflasyon beklentimizin altında artış gösterdi. TÜFE
aylık yüzde 2,37 ve yıllık yüzde 79,60 oranında arttı. Ticaret
Bakanlığı verilerine göre temmuz ayında dış ticaret açığı 10,6
milyar dolar olurken, ilk yedi aydaki kümülatif açık ise 62 milyar
dolar oldu. ABD tarafında ise ISM hizmet PMI temmuz ayında 56,7
ile son üç ayın zirvesine çıkarak beklentileri aşarken, fabrika
siparişleri ise haziran ayında yüzde 2’lik artışla beklentileri geride
bıraktı. St. Louis Fed Başkanı Bullard, enflasyonu kontrol altında
almak için önden yüklemeli faiz artışını savunurken, yılı yüzde 3,75
– 4,00 aralığında bir faiz seviyesinde bitirmeyi istediğini bildirdi.
Açıklanan veriler kur üzerinde sınırlı etki yarattı. Dolar/TL, bu sabah
saat 08:30 itibariyle 17,95’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.9423

  17.8613  

 17.8010   

17.7407    

 17.6597   

  17.5786  

   17.5183

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle
haziran ayında aylık bazda %1,1 geçen yılın aynı dönemine kıyasla
ise %35,8 arttı. Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, bu yılın
haziran ayında bir önceki aya göre %1,2, yıllık bazda ise %3,7
azaldı. Bölgede hizmet sektörü PMI endeksi ise 49,9 seviyesinde
açıklanarak daralmaya işaret etti. Yurt içinde ise temmuz ayında
yıllık enflasyon %79,6; aylık enflasyon ise %,37 oldu. Veriler yıllık
enflasyon 24 yılın zirvesinde kalmaya devam ederken, diğer yandan
yükseliş serisinin 14. aya ulaştığını gösterdi. Üretici fiyatlarında
yükseliş ivmesi de Temmuz'da hız kesmedi. Çekirdek enflasyon
göstergesi ise %61,69'a yükseldi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 18,25’li seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.4431

  18.3141  

 18.2384   

18.1628    

 18.0337   

  17.9046  

   17.8290
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XAU/USD

Ons altın hafta başından bu yana 1750$ seviyesinin üzerinde
seyrini korumaya devam ediyor. Dolar endeksi bu sabah 106,35
çevresinde işlem görüyor. Piyasalarda, resesyon endişeleri devam
ederken, jeopolitik risklerinde sürüyor olması, fiyatları etkiliyor. Son
günlerde, ABD-Tayvan ve Çin ile ilgili gelişmeler, ons altında yukarı
yönlü hareketi sağlarken, Fed'in bir noktada faiz artış hızını
yavaşlatabiliriz beklentisi de ons altındaki fiyatlamayı desteklemeye
devam ediyor. Bugün ABD'de açıklanacak veriler var ancak etkisi
sınırlı kalabilir. Fed üyelerinden konuşmalar takip edilebilir. Yarınki
ABD tarım dışı istihdam öncesi bugün ons altın temkinli seyredebilir.
Ons altın için 1755$ - 1745$ - 1737$ destek noktaları, 1773$ -
1782$ - 1792$ direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,766.87

  1,753.12  

 1,740.39   

1,727.65    

 1,713.90   

  1,700.15  

   1,687.41

DAX Yakın Vade

Dün Almanya’da ticaret dengesi ve hizmet PMI verileri takip edildi.
Buna göre ülkede ticaret dengesi, 200 milyon Euro’luk beklentileri
aşarak 6,4 milyar Euro oldu. Hizmet PMI verisi ise piyasanın 49,2
beklentisine karşılık 49,7 olarak gerçekleşti. Olumlu veriler küresel
iştahı artırdı ve DAX endeksi %1,03 artışla günü 13.587
seviyesinden tamamladı. Bugün ise Almanya fabrika siparişleri ve
inşaat PMI verileri takip edilirken Avrupa Merkez Bankası’nın
yayımlayacağı aylık raporu risk iştahı üzerinde belirleyici olacak.
Endeks için 13.713 – 13.806 – 13.974 seviyeleri direnç, 13.452 –
13.284 – 13.191 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,365.67

  13,281.33  

 13,188.67   

13,096.00    

 13,011.67   

  12,927.33  

   12,834.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senetleri, güçlü ekonomik veriler, iyimser şirket
görünümleri ve gevşeyen jeopolitik endişelerin yatırımcı risk iştahını
artırmasıyla çarşamba günü keskin bir yükselişle kapandı. Dow
Jones Sanayi Ortalaması günü 400 puanın üzerinde bir yükselişle
tamamladı ve %1,3'lük bir kazanç sağladı. Ekonomik veriler, hizmet
faaliyetlerinde beklenmedik bir hızlanma ve fabrika siparişlerinde
güçlü bir artış göstererek, ekonominin ABD Merkez Bankası'nın
şahin para politikasına dayanacak kadar sağlıklı olduğunu gösterdi.
Bu durum, faiz artırımlarının ekonominin ciddi bir resesyona
girmesine neden olmayabileceği ihtimalini artırdı. Endeks için
32,971 – 33,186 – 33,501 seviyeleri direnç, 32,656 – 32,441 –
32,127 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,512.33

  33,192.67  

 32,981.33   

32,770.00    

 32,450.33   

  32,130.67  

   31,919.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senetleri, güçlü gelen kazanç raporları ve olumlu
ekonomik verilerin yatırımcı duyarlılığını iyileştirmesinin ardından
çarşamba gününü yükselişle tamamladı. S&P 500 günü %1,56 artış
yaşadı. Louis Federal Rezerv Başkanı James Bullard'ın yorumları
da duyarlılığı artırdı. Bullard, ABD'nin şu anda bir resesyonda
olduğunu düşünmediğini ve yüksek enflasyonu dizginlemek için faiz
artırımlarının devam edeceğini söyledi. S&P 500 sektörleri
çoğunlukla olumluydu. Tüketici hizmetleri ve teknoloji sektörleri
olumlu olarak öne çıkan iki sektör olurken, petrol fiyatlarındaki
düşüş nedeniyle kayıp yaşanan tek sektör enerji oldu. Endeks için
4,186 – 4,220 – 4,272 seviyeleri direnç, 4,135 – 4,101 – 4,049
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,033.25

  4,011.00  

 3,990.50   

3,970.00    

 3,947.75   

  3,925.50  

   3,905.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. OPEC+ aylık
toplantısı dün gerçekleşti. Toplantıda eylül ayı için petrol üretimini
günlük 100bin varil artırma kararı aldılar. OPEC+ petrol bakanları,
sınırlı ek kapasitelerinin olmadığını ve en doğru zamanda
kullanabileceklerini belirttiler. ABD Başkanı Biden'ın temmuz ayı
ziyareti sonrasında yapılan ilk OPEC+ toplantısıydı ve S. Arabistan
tarafından ek üretime dair bir durumda gerçekleşmedi. Aslında
Biden açısından tatmin edici bir toplantı olduğu söylenemez.
OPEC+ toplantısı kaynaklı fiyatlarda ciddi bir etki yaşanmadı. Petrol
fiyatları üzerinde resesyon endişesi ve Çin'de talebin düşmesi etkili
olmaya devam ediyor. Brent petrol için 100,83$ - 104,54$ - 106,71$
direnç noktaları, 94,95$ - 92,78$ - 89,07$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.75

  103.11  

 101.23   

99.36    

 97.72   

  96.08  

   94.20

USD/JPY

USDJPY paritesinde toparlanma izleniyor. ABD Temsilciler Meclisi
Başkanı Pelosi’nin Tayvan ziyareti ABD-Çin gerilimini artırmıştı.
Dolar endeksinde volatil seviyeler izlenirken bu sabah 106’lı
seviyelerde yerini koruyor. Yarın açıklanacak Tarım Dışı İstihdam
verisi öncesi ABD piyasaları temkinli hareket ediyor. Küresel risk
iştahının toparlanması güvenli liman olan Japon Yenine talebi
gevşetiyor. Öte yandan Fed üyelerinin eylül toplantısı için 50 veya
75 baz puanlık artış beklediklerine dair açıklamaları risk iştahını
baskılayan ve dolar endeksini güçlendiren bir unsur olarak da
karşımıza çıkıyor. Parite için 134.84 – 135.82 – 137.10 seviyeleri
direnç, 132.57 – 131.29 – 130.31 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.90

  138.93  

 137.51   

136.10    

 135.13   

  134.15  

   132.74
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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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