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Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda, Fed üyelerinden gelen açıklamalar izleniyor.
Birçok üye, faiz artışının devam edeceğini ve enflasyonu
düşürmeye odaklı olduklarını yineliyorlar. Bugün ABD'de tarım dışı
istihdam günü. Temmuz ayına yönelik açıklanacak veri en son 372
bin kişi artış kaydetmişti. Temmuz ayı için beklentiler 250 bin kişilik
artışın görülmesi yönünde. Teknik resesyona giren ABD için bundan
sonraki süreçte istihdam verileri de ön planda olacaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı
Putin'in bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Liderlerden gelecek
açıklamalar takip edilebilir.   

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek

İ Ö
Türkiye

TCMB temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı. Raporda
enflasyona en belirgin katkının temel mal ve hizmet gruplarından
geldiği ifade edildi. Enerji kalemlerinin etkisiyle üretici
enflasyonundaki yükselişin devam ettiği belirtildi. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz
kurunu açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında
54,01'e yükseldi. TCMB brüt rezervleri 29 Temmuz haftasında 3
milyar dolar artışla 101,3 milyar dolara yükseldi. Böylelikle
rezervlerde 4 Şubat haftasından bu yana en hızlı yükseliş
gerçekleşti. Yurt içinde bugün hazine nakit dengesi rakamları ve
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Küresel risk iştahı toparlanırken Avrupa endeksleri de günü
yükselişle tamamladı. Dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankası
aylık raporunda tüketici beklentileri anketine göre tüketiciler
ekonominin küçülmesini ve yüksek enflasyonun devam etmesini
öngörüyor. Tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi Haziran'da
yüzde 5'e yükseldi. 3 yıllık beklenti de 0,3 puan artarak yüzde 2,8
oldu. Yine ankete göre ekonominin bir yıl içinde yüzde 1,3
daralması, işsizlik oranının yüzde 11,5'e ulaşması bekleniyor. Bu
sonuçlar Avrupa Merkez Bankasının faiz artırım kararında belirleyici
olabilir. Avrupa Merkez Bankası enflasyonun yüzde 8,9'a
yükselmesiyle geçen ay faizi 50 baz puan artırmış ve daha fazla
artış olacağı sinyalini vermişti.

ABD

Dün, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Xavier Becerra,
maymun çiçeği virüsü nedeniyle ABD’de halk sağlığı acil durumu
ilan edildiğini açıkladı. Öte yandan ABD’de makroekonomik veriler
takip edildi. ABD'de ticaret açığı, mal ve hizmet ihracatının yüzde
1,7'lik artışla 260,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşması ve
ithalatın yüzde 0,3'lük düşüşle 340,4 milyar dolara gerilemesi
sonrası 79,6 milyar dolarla yılın en düşük seviyesine geriledi. Son
olarak, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta sınırlı biçimde
artarak Kasım'dan beri en yüksek seviyeye yakın seyretti. ABD
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre başvurular 30 Temmuz'da
sona eren haftada 6 bin artışla 260 bin oldu. Bugün piyasaların
odağında her ayın ilk cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam
verileri olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9501 0.09 0.20 33.93
EURTRY 18.3581 -0.06 0.21 21.53
EURUSD 1.0226 -0.18 0.18 -10.11
GBPUSD 1.2144 -0.12 -0.28 -10.26
USDJPY 133.36 0.35 0.10 15.87

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1763 4.25 12.12 388.63
Dolar Endeksi 105.9350 12.70 10.70 1,026.50
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,161.75 0.23 0.68 -12.54
DAX Yakın Vade 13,667.00 0.20 1.45 -13.81
Dow Jones Yakın
Vade 32,770.00 0.27 -0.17 -9.54

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,790.72 -0.03 1.39 -2.13
Gram Altın 1,033.45 0.12 1.59 32.33
WTI 88.43 1.43 -9.20 17.08
BRENT 93.93 1.17 -9.05 20.79
Bakır 3.57 1.90 0.73 -19.54

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.9300 -8.00 -76.00 -77.00
Türkiye 10 Yıllık 17.2300 -45.00 -59.00 -709.00
ABD 10 Yıllık 2.6910 -0.90 4.00 117.70
ABD 2 Yıllık 3.0420 -1.60 15.80 231.20
Almanya 10 Yıllık 0.8040 0.20 -0.70 98.10
Almanya 2 Yıllık 0.3160 0.20 4.60 94.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.6304 0.13 0.18 4.25
USDIDR 14,928.05 0.25 0.76 4.82
USDTRY 17.9501 0.09 0.20 33.93
USDRUB 60.3750 -1.83 -3.01 -19.38
USDBRL 5.2118 -0.08 0.75 -6.45
USDCNY 6.7463 -0.04 0.03 6.14
USDMXN 20.3351 -0.03 -0.16 -0.91
USDCZK 24.0427 0.33 -0.13 9.88
USDHUF 386.1050 0.18 -2.36 18.91
USDPLN 4.6066 0.12 -0.59 14.18
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da fabrika siparişleri
haziran ayında yükselişini sürdürerek aylık bazda %0,8 düşüş
beklentilerine kıyasla aylık %0,4 düşüş gösterdi. ABD'de işsizlik
maaşı başvuruları geçen hafta 6 bin kişi artarak Kasım'dan beri en
yüksek seviyeye yakın bölgede 260 bin seviyesinde açıklandı.
Ülkede ticaret açığı, mal ve hizmet ihracatının %1,7'lik artışla 260,8
milyar dolarla rekor seviyeye ulaşması ve ithalatın %0,3'lük düşüşle
340,4 milyar dolara gerilemesi sonrası 79,6 milyar dolarla yılın en
düşük seviyesine geriledi. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam
rakamları piyasalarda volatilitenin yaşanmasında etkili olabilir.
Paritede 1,0281 – 1,0317 ve 1,0381 direnç, 1,0182 – 1,0118 ve
1,0082 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0387

  1.0321  

 1.0261   

1.0201    

 1.0136   

  1.0070  

   1.0010

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası 27 yılın ardından 50 baz puanlık artışla
politika faizini %1,75’e çıkardı. İngiltere Merkez Bankası enflasyon
beklentilerini de yükseltirken, yılın dördüncü çeyreğinde ülke
ekonomisinin resesyona gireceğini öngördü. İngiltere Merkez
Bankası Başkanı Andrew Bailey, gelecek toplantılar için tüm
seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Karar sonrası paritede geri
çekilmeler izlenirken bu sabah toparlanma gözlemleniyor. Gün
içinde merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilebilir. ABD
tarafında ise yatırımcıların gözü bugün açıklanacak tarım dışı
istihdam verisinde olacak. GBPUSD için 1.2226 – 1.2295 – 1.2376
seviyeleri direnç, 1.2077 – 1.1996 – 1.1928 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

Dün veri akışı bakımından görece sakin bir günü geride bırakırken,
kurda ise yatay seyirler hakimdi. TCMB verilerine göre TÜFE bazlı
reel efektif döviz kuru temmuz ayında 54,01 seviyesine yükseldi.
ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları 30 Temmuz ile biten
haftada beklentilere paralel 260 bin seviyesinde gerçekleşti. Dış
ticaret açığı ise 79,60 milyar dolar ile beklentilerin altında açık verdi.
Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt
içerisinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında ise kritik
istihdam verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik
kazançlar piyasada volatiliteyi artırabilir. Bu sabah Dolar/TL, saat
08:30 itibariyle 17,93’lü seviyelerde yatay hareket ediyor. Dolar
endeksi ise 105,92 seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.9423

  17.8613  

 17.8010   

17.7407    

 17.6597   

  17.5786  

   17.5183

EUR/TRY

Almanya’da haziran ayında fabrika siparişleri verisi ön plandaydı.
Almanya’da fabrika siparişleri haziran ayında yükselişini sürdürerek
aylık bazda %0,8 düşüş beklentilerine kıyasla aylık %0,4 düşüş
gösterdi. TCMB temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu açıkladı.
Raporda enflasyona en belirgin katkının temel mal ve hizmet
gruplarından geldiği ifade edildi. Enerji kalemlerinin etkisiyle üretici
enflasyonundaki yükselişin devam ettiği belirtildi. TCMB’nin
açıkladığı temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE
bazında 54,01'e yükseldi. Bugün ABD cephesinde açıklanacak olan
tarım dışı istihdam rakamları volatilitenin artış kaydetmesinde etkili
olabilir. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,33’lü
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

Küresel piyasalar için bugün ABD'de tarım dışı istihdam günü
olarak görülüyor. Temmuz ayına yönelik açıklanacak veri için
beklentiler 250 bin kişilik artışın kaydedilmesi yönünde. Haziran ayı
verisine baktığımızda 372 bin kişilik artış yaşanmıştı. Fed'in bir
noktadan sonra faiz artış hızında yavaşlayabiliriz ifadesi sonrasında
piyasalarda beklentiler değişmeye başladı. Gelecek sene ortası
itibariyle faiz indirim beklentileri güçlendi. Ancak Fed üyelerinden
gelen açıklamalarda, faiz artışının devam edeceği yönünde. ABD'de
teknik resesyon konuşuluyor ve bu nedenle istihdam verileri de
gündemde. Bugünkü veri, resesyon ihtimalleri açısından da önemli
olacaktır. Oynaklık görülebilir. Ons altın için 1771$ - 1751$ - 1739$
destek noktaları, 1802$ - 1814$ - 1834$ 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

Küresel risk iştahı güç kazandıkça endekslerde de toparlanmalar
izleniyor. DAX endeksi dünü %0,55 yükselişle 13.662 seviyesinden
tamamladı. Dün takip edilen Almanya Fabrika Siparişleri verisi
-0,8%’lik beklentilere kıyasla -0,4% olarak gerçekleşti. Bugünse
ülkede sanayi üretimi verisi yakından takip edilecek. Mayıs’ta 0,2%
artış gösteren üretimin Haziran’da 0,3% gerilemesi öngörülüyor.
Endeksin yükseliş trendi üzerinde hareket ettiği belirtilebilir. Endeks
için 13.755 – 13.863 – 13.938 seviyeleri direnç, 13.572 – 13.497 –
13.389 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

Dow, yatırımcıların işgücü piyasası ve ekonominin sağlığı hakkında
en son bilgileri verecek olan bugün açıklanacak olan temmuz ayı
tarım dışı istihdam raporunu beklerken, perşembe günü düşüş
yaşadı. Dow Jones Sanayi Ortalaması %0.26 düşüşle 32.726.82′ye
geriledi. Fed’in artan enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını
artırmaya devam etmesiyle istihdam artışının yavaşlaması
bekleniyor, ancak bu yavaşlamanın ekonomiyi gerçek bir resesyona
sürükleyip sürükleyeceği belirsiz. Ekonomistler, Haziran’da 372.000
olan istihdamın Temmuz’da 250.000′e düşmesini bekliyor. İşsizliğin
%3,6′da sabit kalması bekleniyor. Endeks için 32,840 – 32,985 –
33,106 seviyeleri direnç, 32,719 – 32,574 – 32,453 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,096.00

  32,981.00  

 32,831.00   

32,681.00    

 32,566.00   

  32,451.00  

   32,301.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senetleri perşembe günü, piyasaların artan durgunluk
korkuları sürerken ABD tarım dışı istihdam raporu öncesiyle yatay
bir görünüm sergiledi. S&P 500, çarşamba günü haziran ayından bu
yana en yüksek seviyesini gördükten sonra perşembe gününü
%0,08 düşüşle 4.151,94 seviyesinde tamamladı. Piyasalar, bugün
açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Ekonomistler,
Haziran’da 372.000 olan istihdamın Temmuz’da 250.000′e
düşmesini bekliyor. İşsizliğin %3,6′da sabit kalması bekleniyor.
Rapor, bu ay yayınlanan verilere göre ABD’nin ikinci çeyrekte
daraldığını ve durgunluğun teknik olarak başladığının
kanıtlanmasının ardından önem arz ediyor. Endeks için 4,171 –
4,190 – 4,208 seviyeleri direnç, 4,153 – 4,134 – 4,116 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 alıcılı işlem görüyor. Bu haftanın genelinde
petrol fiyatları üzerinde resesyon endişesi, etkili oldu. Küresel
büyümeye dair endişelerin etkisiyle petrol fiyatlarında aşağı yönlü
seyirler izlendi. OPEC+ aylık toplantısında çıkan 100K varil artış
bile fiyatları çok fazla etkilemedi. Libya'nın üretimi günlük 1.2 mn
varil olarak açıklanırken, beklenenin üzerinde geldiği görülüyor.
Piyasada hala arz eksikliği sürdüğü için üretimle ilgili gelen haberler
bile bunun önüne geçemiyor. İran nükleer anlaşması 5 ay aradan
sonra yeniden başladı. Görüşmelerin gidişatı, önümüzdeki süreç
için petrol fiyatlarının seyrini etkileyebilir. Brent petrol için 96,25$ -
99,18$ - 100,70$ direnç noktaları, 91,80$ - 90,28$ - 87,35$ destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.75

  103.11  

 101.23   

99.36    

 97.72   

  96.08  

   94.20

USD/JPY

USDJPY paritesinde volatil fiyatlamalar izleniyor. Japonya'nın Hane
Halkı Harcamaları haziran ayında aylık bazda %1,5 ve yıllık %3,5
artarak beklentileri aştı. İşgücü Nakit Kazançları ise %2,1
beklentilerine kıyasla yıllık %2,2'ye yükseldi. Bu veriler göze
alındığında Japonya Merkez Bankası’nın gevşetici para politikasına
devam etmesi öngörülürken Fed-BoJ politika farklılığı paritenin
yükselişini destekleyebilir. Bugün gözler ABD Tarım Dışı İstihdam
verisinde olacak. Geçen ay 372 bin olan verinin Temmuz’da 250
bin olması bekleniyor. Parite için 133.99 – 135.03 – 135.65
seviyeleri direnç, 132.34 – 131.72 – 130.68 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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