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Piyasa Gündemi

Cuma günü açıklanan ABD istihdam verisinin, Fed'i destekleyen bir
veri olması, eylül ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına
gidebilme ihtimalini arttırıyor. Bugün bunun etkisi devam ederken,
bir yandan bu hafta açıklanacak ABD enflasyonu bekleniyor.
Çarşamba gününe kadar piyasalarda enflasyon verisi öncesi
temkinli seyirler izlenebilir. Gün içerisinde, Fed üyelerinden gelecek
olası açıklamalar, eylül ayı toplantısına dair beklentileri
şekillendirebilir. Veri takvimi açısından bugün sakin gözüküyor. Bu
nedenle, bugün Fed ile ilgili beklentilerin fiyatlamalar üzerinde daha
baskın kalması beklenebilir. 

• Açıklanacak Önemli Bir Veri Akışı Bulunmuyor.

Türkiye

TCMB 10 ayın ardından ilk kez kamu iktisadi teşebbüslerine
doğrudan döviz satışı gerçekleştirmedi. TCMB verilerinden yapılan
derlemeye göre, 2022 yılının ilk 7 aylık döneminde KİT'lere döviz
satışı 17 milyar 971 milyon dolar oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin
ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji, turizm, ulaşım
ve tahıl koridoru konularını ele alındığını ifade etti. Erdoğan
Akkuyu'nun planlanan zamanda bitirilmesinin önemli olduğunu
söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit
gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine'nin temmuz ayında gelirleri 175
milyar 954 milyon lira olurken giderleri 269 milyar 899 milyon lira
oldu. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler ön planda olacak.

Euro Bölgesi

ABD’den gelen güçlü istihdam raporları, merkez bankalarının daha
şahin hamlelerde bulunacağı beklentisini artırdı. Küresel risk iştahı
sıkılaşma endişeleriyle düşerken Avrupa borsaları da haftanın son
işlem gününde veri sonrasında değer kaybetti. Bu hafta Euro
Bölgesi’nde veri gündemi sakin. Çarşamba günü ABD ve
Almanya’da takip edilecek enflasyon verileri Avrupa borsaları
üzerinde belirleyici olabilir. Öte yandan Cuma günü açıklanacak
Euro Bölgesi sanayi üretimi verisi de Avrupa Merkez Bankası’nın
tonu üzerinde belirleyici olacaktır. Beklenti, geçen ay %0,8 artış
gösteren sanayi üretiminin Haziran’da %0,1 artması yönünde.

ABD

ABD'de cuma günü temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri
açıklandı. Veriler, beklentilerin iki katında gerçekleşerek aylık bazda
528 bin arttı. Haziran ayı için 372 bin olarak açıklanan artış 398
bine revize edildi. Temmuz ayında ülkede işsizlik ise %3,5
seviyesine geriledi. Veriler, resesyonla ilgili artan endişelere
rağmen, bir dizi sektörde işgücüne yönelik istikrarlı bir iştah
olduğunu gösterdi. Öte yandan ABD senatosu, bir yıldan fazladır
tartışılan ve ABD tarihindeki en iddialı iklim/temiz enerji temalı
harcama paketini kabul etti. ABD piyasalarında bu hafta
Tayvan'daki jeopolitik gelişmeler ve ABD’de açıklanacak enflasyon
verileri önem arz ediyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9439 0.19 0.23 33.88
EURTRY 18.2668 0.14 -0.56 20.93
EURUSD 1.0179 -0.02 -0.81 -10.52
GBPUSD 1.2071 -0.02 -1.47 -10.80
USDJPY 135.38 0.27 2.86 17.62

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1488 -2.75 11.87 385.88
Dolar Endeksi 106.5560 -2.10 115.10 1,088.60
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,148.50 0.04 0.68 -12.82
DAX Yakın Vade 13,630.00 0.55 1.00 -14.04
Dow Jones Yakın
Vade 32,774.00 0.05 0.02 -9.53

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,773.99 -0.07 0.10 -3.04
Gram Altın 1,023.43 0.02 0.33 31.05
WTI 89.12 1.36 -4.42 18.00
BRENT 95.16 1.44 -4.57 22.36
Bakır 3.54 -0.39 1.54 -20.14

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.4200 -51.00 -144.00 -128.00
Türkiye 10 Yıllık 17.0400 -19.00 -78.00 -728.00
ABD 10 Yıllık 2.8200 -0.90 24.50 130.60
ABD 2 Yıllık 3.2100 -0.40 33.40 248.00
Almanya 10 Yıllık 0.9560 -0.30 18.10 113.30
Almanya 2 Yıllık 0.4570 0.00 20.50 108.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.7957 0.12 1.62 5.28
USDIDR 14,929.55 -0.24 0.59 4.83
USDTRY 17.9439 0.19 0.23 33.88
USDRUB 60.6000 0.12 -3.81 -19.08
USDBRL 5.1651 0.00 -0.41 -7.29
USDCNY 6.7611 -0.02 -0.11 6.38
USDMXN 20.4027 -0.13 0.04 -0.58
USDCZK 24.0610 -0.08 0.26 9.96
USDHUF 387.3470 0.21 -0.97 19.29
USDPLN 4.6273 0.02 0.61 14.69
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da sanayi üretimi
haziranda bir önceki aya göre düşüş beklentilerinin aksine %0,4
yükseldi. Geçen haftanın majör başlığı olan ABD istihdam verisi
açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentilerin iki kat
üzerinde gelerek 528 bin artış kaydetti. Aynı ayda işsizlik oranı
%3,5 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının %3,6
seviyesinde kalacağı yönündeydi. Saatlik kazançlar aylık %0,47,
yıllık %5,22 artış gösterdi. Verilerin açıklanmasının ardından Fed'in
Eylül'de daha büyük bir faiz artışı yapacağı beklentileri arttı. Veri
sonrası paritede volatilite artış kaydetti. Paritede 1,0239 – 1,0301
ve 1,0350 seviyeleri direnç, 1,0129 – 1,0080 ve 1,0018 takip edilen
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0373

  1.0297  

 1.0249   

1.0201    

 1.0125   

  1.0049  

   1.0001

GBP/USD

GBPUSD paritesi 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde
tutunmaya çalışıyor. Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası 50 baz
puan faiz artırımına gitti. BoE, İngiltere ekonomisinin yılın dördüncü
çeyreğinde resesyona girmesini ve 2023 yılı boyunca daralmaya
devam etmesini öngördüğünü kaydetti. BoE’nin ekonomik
görünüme dair açıklamaları pariteyi baskılamaya devam edecektir.
ABD tarafında ise beklenenden güçlü gelen tarım dışı istihdam
verisi Fed’in daha agresif sıkılaşmaya gideceği beklentilerini artırdı
ve dolar endeksi yeniden güç kazanmaya başladı. Bu hafta
açıklanacak ABD TÜFE verisi risk algısı üzerinde belirleyici
olacaktır. GBPUSD için 1.2160 – 1.2247 – 1.2326 seviyeleri direnç,
1.1994 – 1.1916 – 1.1828 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2388

  1.2287  

 1.2222   

1.2158    

 1.2057   

  1.1956  

   1.1891
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USD/TRY

Kurda yatay seyirlerin etkili olduğu ve açıklanan verilerin
fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı bir haftayı geride
bıraktık. Geçen hafta gerçekleşen Erdoğan – Putin görüşmesi
sonrası doğalgaz teslimatlarında kısmen ruble cinsinden
ödemelerin başlanacağı bildirildi. ABD tarafında ise resesyon
endişeleri gölgesinde cuma günü açıklanan istihdam verileri sürpriz
yaptı. ABD’de tarım dışı istihdam 528 bin ile 250 bin olan
beklentinin bir hayli üzerinde gerçekleşirken, ortalama saatlik
kazançlar temmuz ayında yüzde 0,50 artış ile beklentileri aştı.
ABD’de gelen kuvvetli gelen istihdam verileri sonrası dolar endeksi
ve ABD tahvil faizlerinde yükselişler görüldü. Bugün ise veri akışı
bakımından sakin. Dolar/TL, saat 08:40 itibariyle 17,93’lü
seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0444

  17.9919  

 17.9393   

17.8868    

 17.8343   

  17.7818  

   17.7293

EUR/TRY

Almanya’da sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre düşüş
beklentilerinin aksine %0,4 yükseldi. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası 10 ayın ardından ilk kez kamu iktisadi
teşebbüslerine doğrudan döviz satışı gerçekleştirmedi. TCMB
verilerinden yapılan derlemeye göre, 2022 yılının ilk 7 aylık
döneminde KİT'lere döviz satışı 17 milyar 971 milyon dolar oldu.
Diğer yandan ABD'de tarım dışı istihdamda hızlı artış öne çıkarken,
veri sonrası Fed'in Eylül'de daha büyük bir faiz artışı yapacağı
beklentileri arttı. Bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 18,25’li seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5916

  18.4512  

 18.3455   

18.2399    

 18.0995   

  17.9592  

   17.8535

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 08 Ağustos 2022

XAU/USD

Cuma günü ABD'de açıklanan istihdam verisi sonrasında Fed'e
yönelik beklentiler, fiyatları etkiliyor. ABD'de beklentileri aşan
istihdam verisi, Fed'in elini rahatlatan bir veri. Dolayısıyla Fed'in
eylül ayında 75 baz puanlık faiz artışına gidebilme ihtimalini
güçlendirdi. Bu tablo karşısında Doların yükselişi, emtiaları
baskıladığı için ons altında cuma günü geri çekilmeler yaşandı. Yeni
haftaya başlarken, Fed etkisi sürüyor. Ons altında yatay bir seyir
var. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı görülmüyor.
Çarşamba günü ABD'de enflasyon verisi açıklanacak. O güne
kadar ons altında temkinli bekleyiş devam edebilir. Ons altın için
bugünde Fed etkisi sürebilir. Ons altında 1761$ - 1748$ - 1731$
destek noktaları, 1791$ - 1808$ - 1821$ direnç noktaları olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,774.26

  1,757.23  

 1,745.74   

1,734.25    

 1,717.21   

  1,700.18  

   1,688.69

DAX Yakın Vade

Haftanın son işlem gününde Almanya’da sanayi üretimi verisi takip
edildi. Buna göre ülkede haziran ayında sanayi üretimi %0,4 artış
gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi verinin %0,3 daralması
yönündeydi. Güçlü üretim verileriyle volatil seyir izleyen DAX
endeksi kapanışta değer kaybederek haftanın son işlem gününü
%0,65 aşağıda tamamladı. Bugün veri gündemi sakin. Küresel risk
iştahı endeks üzerinde belirleyici olacaktır. Çarşamba günü
açıklanacak Almanya TÜFE verisi yatırımcıların takibinde olacak.
Endeks için 13.688 – 13.755 – 13.824 seviyeleri direnç, 13.552 –
13.483 – 13.416 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,780.33

  13,662.67  

 13,567.33   

13,472.00    

 13,354.33   

  13,236.67  

   13,141.33
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Dow Jones Yakın Vade

Geçtiğimiz Cuma günü beklenenden çok daha güçlü gelen istihdam
raporunun, Fed’in yüksek enflasyonu kontrol altına almak için
yürüttüğü agresif faiz artırım politikasından vazgeçebileceği
yönündeki beklentilerin ardından bu haftanın en önemli gündem
maddesi Çarşamba günü açıklanacak olan Temmuz ayı ABD
enflasyon verileri olacak. Piyasalar ikinci çeyrek gelir raporu
döneminin çoğunu geride bıraktı. Şu ana kadar ABD şirketleri
çoğunlukla iyimser sonuçlar bildirdi. Reuters'a göre kazanç
raporlarının yaklaşık %78'i Wall Street beklentilerini aşarak uzun
vadeli ortalamanın üzerinde. Endeks vadeli işlemleri yeni haftaya
yatay bir başlangıç yapıyor. 32.851– 32.992 – 33.203 direnç,
32.499 – 32.288 – 32.147 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,417.67

  33,152.33  

 32,988.67   

32,825.00    

 32,559.67   

  32,294.33  

   32,130.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD endeksleri, piyasa beklentisine kıyasla oldukça güçlü bir tablo
ortaya koyan Temmuz ayı istihdam rakamlarının ardından karışık bir
görünüm sergiledi. Piyasa beklentisinin üzerinde 528 bin kişi artış
gösteren tarım dışı istihdam rakamı Fed'in sonraki toplantısında bir
kez daha agresif bir faiz artırımına gidebileceğine yönelik
endişelerin artmasına neden oldu. Bu hafta ise Çarşamba günü
açıklanacak olan ABD TÜFE verisi haftanın en önemli gündem
başlığını oluşturuyor. Öte yandan son iki haftada oldukça yoğun
seyreden bilanço sezonunda bu hafta Walt Disney başta olmak
üzere gıda perakende ve kruvaziyer şirketlerinden gelen raporlar
takip edilecek. 4.170 – 4.199 - 4.232 direnç, 4.107 – 4.074 – 4.045
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,241.33

  4,176.17  

 4,124.83   

4,073.50    

 4,008.33   

  3,943.17  

   3,891.83
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Brent Petrol

Küresel büyümeye yönelik endişeler, fiyatları baskılamaya devam
ediyor. Resesyon endişesi, son günlerde petrol fiyatlarının seyrini
etkiliyor. Petrol talebinin düşme ihtimali, petrol fiyatlarının da geri
çekilmesine neden oluyor. Geçtiğimiz hafta, petrol fiyatlarında
resesyon kaygısı daha baskın bir şekilde hissedilmişti. Bu hafta
içinde bu etkinin devam etmesi beklenebilir. Cuma günü açıklanan
ABD istihdam verileri sonrasında Fed'in eylül ayı toplantısında 75
baz puanlık faiz artışına gidebilir ihtimalinin güçlendiği bu ortamda,
petrol üzerindeki baskının da devam etmesi beklenebilir. Bugün için
veri takvimi sakin. Bu nedenle, Fed ile ilgili beklentiler ve resesyon
meselesi gündemde. Brent petrol için 96,26$ - 98,12$ - 99,87$
direnç noktaları, 92,65$ - 90,90$ - 89,04$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.79

  105.26  

 103.82   

102.38    

 99.85   

  97.32  

   95.87

USD/JPY

USDJPY paritesi cuma günü beklentilere göre oldukça güçlü gelen
enflasyon verilerinin ardından dolar endeksinin yükselmesi
nedeniyle yükselişe geçmişti. Yeni haftada da paritenin Japonya
tarafından gelen karışık veriler ve Tayvan sebebiyle yaşanan ABD-
Çin gerginliğini sebebiyle yukarı ivmelendiği belirtilebilir. Öte
yandan, ABD Hazine getirilerinde yaşanan geri çekilme de
paritedeki yükselişi destekliyor. Bu hafta, temmuz ayı TÜFE verisi
özellikle son zamanlardaki güçlü ABD istihdam rakamlarından
sonra, bu hafta için önem arz ediyor. Parite için 136.15 – 137.31 –
139.12 seviyeleri direnç, 133.17 – 131.35 – 130.19 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   138.37

  137.91  

 137.23   

136.56    

 136.10   

  135.65  

   134.97
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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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