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Piyasa Gündemi

Geçen hafta ABD’de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi Fed’e
ilişkin agresif sıkılaşma beklentilerini yeniden artırırken, son
dönemde Fed üyelerinden gelen açıklamalar da yakından takip
ediliyor. Yarın ABD’de açıklanacak temmuz ayı TÜFE verisi Fed’e
ilişkin beklentiler ve risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır.
Sıkılaşma ve resesyon korkuları başta olmak üzere ana risk
başlıkları gündemdeki yerini korurken, küresel risk iştahı dalgalı bir
görünüm ortaya koyuyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       

Önemli bir ekonomik veri akışı bulunmamaktadır.

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli 6 ayda bir %10,10 sabit
kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 10,1 milyar liralık
teklife karşılık, 8,16 milyar liralık net satış gerçekleştirdi. İhalede
bileşik faiz %17,51 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli 6
ayda bir %10,10 kupon ödemeli tahvilin yeniden ihracı ihalesi
öncesi kamuya 1 milyar TL’lik satış gerçekleştirdi. Piyasa yapıcıların
14,5 milyar TL’lik teklifine karşı 8 milyar TL satış yapıldı. Yurt içinde
bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Haftanın ilk işlem günü Euro Bölgesi’nde ağustos ayına ait Sentix
yatırımcı güveni 25,2 puan azalışla toparlanma kaydetti. Euro
Bölgesi'nde yatırımcısı güveni 26 ayın en düşük seviyesinden çok
hafif toparlandı. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da
ise Sentix yatırımcı güven endeksi 24,4 puana gerileyerek 2020
Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Avrupa piyasalarında
gaz krizinin etkileri sürerken ABD-Çin gerilimi de gündemdeki yerini
koruyor. IFO Araştırma Entitüsü, Avrupa Birliği'nin Çin ekonomisine
kapılarını kapatmasının Almanya'ya etkisinin Brexit'in 6 misli
üzerinde olacağını ve ticaret savaşının en fazla otomotiv sektörünü
vuracağını raporladı. Bugün veri gündemi sakin. Yarın açıklanacak
enflasyon verileri öncesinde küresel endeksler toparlanma
gösteriyor.

ABD

Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde gözlenen temkinli
seyir sürüyor. Yarın açıklanacak olan enflasyon verisinin ülkede
para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikleri azaltması
beklenirken, iş gücü piyasasındaki güçlü seyrin ardından
enflasyonun da beklentilerin üzerinde gelebileceğine ilişkin
tahminler risk algısını artırıyor. Piyasalar, ABD’de açıklanacak
Temmuz ayı enflasyon verilerini beklerken, FED beklentileri ile
şirket haberleri Wall Street endekslerine yön vermeye devam
ediyor. Fed’in 20-21 Eylül’deki toplantısında 50 baz puan faiz artışı
bekleyen JPMorgan analistleri tahminlerini 75 baz puan olarak
güncellediklerini duyurdu. Yarından itibaren bölgede yoğunlaşacak
makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili
olması bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9604 0.10 0.08 34.00
EURTRY 18.3248 0.17 0.44 21.31
EURUSD 1.0204 0.08 0.37 -10.30
GBPUSD 1.2077 -0.03 -0.74 -10.76
USDJPY 135.09 0.05 1.44 17.37

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1728 2.40 2.78 388.28
Dolar Endeksi 106.2940 -6.40 -10.60 1,062.40
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,148.00 0.15 1.33 -12.83
DAX Yakın Vade 13,631.00 -0.37 1.38 -14.03
Dow Jones Yakın
Vade 32,841.00 0.15 1.47 -9.34

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,785.29 -0.22 1.37 -2.42
Gram Altın 1,030.79 -0.14 1.46 31.99
WTI 89.88 0.12 -3.43 19.00
BRENT 95.72 0.14 -3.53 23.09
Bakır 3.58 -0.12 2.68 -19.11

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.9500 -47.00 -144.00 -175.00
Türkiye 10 Yıllık 16.9400 -10.00 -78.00 -738.00
ABD 10 Yıllık 2.7710 1.40 1.90 125.70
ABD 2 Yıllık 3.2100 0.90 17.30 248.00
Almanya 10 Yıllık 0.9020 -0.10 9.40 107.90
Almanya 2 Yıllık 0.4410 -1.00 13.20 106.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.6274 0.07 -1.14 4.23
USDIDR 14,860.00 0.19 -0.21 4.34
USDTRY 17.9604 0.10 0.08 34.00
USDRUB 60.8250 -1.70 0.12 -18.78
USDBRL 5.1114 -0.02 -3.20 -8.26
USDCNY 6.7539 0.04 0.02 6.26
USDMXN 20.2666 0.08 -2.50 -1.25
USDCZK 24.0120 -0.09 -0.97 9.74
USDHUF 386.6060 -0.02 -1.41 19.06
USDPLN 4.6114 0.07 -0.72 14.30
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Euro Bölgesi’nde ağustos ayına ait Sentix
yatırımcı güveni 25,2 puan azalışla toparlanma kaydetti. Euro
Bölgesi'nde yatırımcısı güveni 26 ayın en düşük seviyesinden çok
hafif toparlandı. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da
ise Sentix yatırımcı güven endeksi 24,4 puana gerileyerek 2020
Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti. ABD cephesinde Fed
New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli
enflasyon beklentilerinin Temmuz'da keskin bir düşüş gösterdiğini
bildirdi. Dolar endeksinde 106,0 seviyesi üzerindeki seyir
korunurken, bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmuyor.
Paritede 1,0161 – 1,0128 ve 1,0098 takip edilen destek seviyeleri
olarak öne çıkarken, toparlanmalarda 1,0223 - 1,0254 ve
1,0286 seviyeleri direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0372

  1.0304  

 1.0251   

1.0198    

 1.0129   

  1.0061  

   1.0008

GBP/USD

İngiltere’de Brexit sıkıntıları ve İngiltere Merkez Bankası’nın
olumsuz ekonomik görünümü parite üzerinde baskı oluşturmayı
sürdürüyor. ABD tarafında ise Fed’in şahin ton beklentisi, İngiltere
Merkez Bankası ile politika farklılığını genişletiyor ve yatırımcıların
dolara olan talebini artırıyor. Yarın açıklanacak ABD enflasyon
verisi, piyasanın risk algısı ve ülkenin ekonomik görünümü için
belirleyici olacaktır. Bugün veri takvimi sakin. Paritenin alçalan
trendini kırmaya çalıştığı gözlemleniyor. GBPUSD için 1.2129 –
1.2178 – 1.2220 seviyeleri direnç, 1.2039 – 1.1997 – 1.1948
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2298

  1.2246  

 1.2209   

1.2172    

 1.2119   

  1.2067  

   1.2030
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USD/TRY

Kurda haftaya başlangıç hafif yükseliş eğiliminde gerçekleşse de
yatay seyirlerin hâkim olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün veri
akışı bakımından sakin bir gün geçirdik. Bugün de yurt içinde ve
ABD’de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Hafta genelinde ise
çarşamba günü ABD’de açıklanacak enflasyon verisi dikkatle
izlenecek. Yurt içinde ise perşembe günü açıklanacak cari işlemler
dengesi verisi izlenecek. Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam
verisi sonrası yükseliş eğilimi kaydeden dolar endeksi, haftaya hafif
düşüş eğiliminde başladı. Gelişmekte olan ülke para birimleri ise
haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında karışık seyirler izledi. Bu
sabah yatay seyreden Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 17,95’li
seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0739

  18.0111  

 17.9635   

17.9159    

 17.8531   

  17.7903  

   17.7427

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde haftanın ilk işlem günü ağustos ayına ait Sentix
yatırımcı güveni 25,2 puan azalışla toparlanma kaydetti. Euro
Bölgesi'nde yatırımcısı güveni 26 ayın en düşük seviyesinden çok
hafif toparlandı. Almanya’da ise endeks 24,4 puana gerileyerek
2020 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Yurt içinde
açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler
takip edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli 6 ayda bir
%10,10 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 10,1
milyar liralık teklife karşılık, 8,16 milyar liralık net satış
gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz %17,51 oldu. Bugün açıklanacak
önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,30’lu
seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6226

  18.4870  

 18.3765   

18.2660    

 18.1304   

  17.9948  

   17.8844
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XAU/USD

Ons altın, yarınki ABD TÜFE verisini bekliyor. Dolar endeksi bu
sabah 106,34 puan çevresinde ve spot piyasada ons altın 1783-
1790$ aralığında işlem görüyor. Bugün için piyasalarda açıklanacak
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yarın temmmuz ayına dair
enflasyon verisi açıklanacak. Yarın açıklanacak olan ABD enflasyon
verisi öncesinde bugün piyasalarda temkinli seyirler izlenebilir.
Resesyon endişeleri korunuyor, fiyatları baskıladığı görülüyor. Fed
üyelerinin konuşmaları sürüyor. Bugünde olası gelecek açıklamalar,
piyasaların takibinde olacaktır. Ons altın için geri çekilmelerin
devamında 1776$ - 1764$ - 1757$ destek noktaları olarak
izlenebilir. Yukarı yönlü hareketinde, 1796$ - 1802$ - 1815$ direnç
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,786.85

  1,771.98  

 1,764.00   

1,756.02    

 1,741.15   

  1,726.28  

   1,718.30

DAX Yakın Vade

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ise Sentix
yatırımcı güven endeksi 24,4 puana gerileyerek 2020 Mayıs'tan bu
yana en düşük seviyeyi test etti. Avrupa piyasalarında gaz krizinin
etkileri sürerken ABD-Çin gerilimi de gündemdeki yerini koruyor.
IFO Araştırma Entitüsü, Avrupa Birliği'nin Çin ekonomisine
kapılarını kapatmasının Almanya'ya etkisinin Brexit'in 6 misli
üzerinde olacağını ve ticaret savaşının en fazla otomotiv sektörünü
vuracağını raporladı. Bugün veri gündemi sakin. Yarın açıklanacak
enflasyon verileri öncesinde küresel endeksler toparlanma
gösteriyor. DAX endeksi günü %0,84 yükselişle tamamladı. Endeks
için 13.716 – 13.801 – 13.862 seviyeleri direnç, 13.570 – 13.509 –
13.424 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,721.33

  13,643.67  

 13,569.33   

13,495.00    

 13,417.33   

  13,339.67  

   13,265.33
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Dow Jones Yakın Vade

Cuma günü iş gücü piyasası verileri sonrası düşüş kaydeden fakat
sonrasında toparlanan ABD endeksleri bu haftaya da karışık bir
seyir ile başladılar. Günü yatay bir noktada tamamlayan 3
endeksten Dow Jones %0,09 yükseldi, S&P 500 endeksi %0,12
düştü, Nasdaq endeksi de %0,1 değer kaybetti. Makroekonomik
gündemin yanı sıra ABD tarafından açıklanan enflasyonu düşürme
temalı kamu destek paketi de gündemi ve fiyatlamaları etkiliyor.
Çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verisi haftanın en
önemli gündem başlığını oluşturuyor. 33.055 – 33.259 – 33.454
direnç, 32.656 – 32.460 – 32.257 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,272.00

  33,105.00  

 32,936.00   

32,767.00    

 32,600.00   

  32,433.00  

   32,264.00

S&P 500 Yakın Vade

Moody's, ABD Senatosu'ndan geçen ve iklim değişikliğiyle
mücadele, ilaç fiyatlarını düşürme ve bazı kurumların vergilerini
artırmayı amaçlayan kapsamlı bir yasa tasarısının orta ve uzun
vadede enflasyonu düşüreceğini ve açığı azaltacağını bildirdi. S&P
500 endeksinde gayrimenkul sektörü %0,71 ile en çok değer
kazanan sektör olurken, bilişim teknolojileri sektörü %0,88 değer
kaybı ile günün en kötü performansını gösterdi. ABD tarafında
açıklanan enflasyonu düşürme temalı kamu destek paketi gündemi
ve fiyatlamaları etkiliyor. 4.181 – 4.213 - 4.239 direnç, 4.123 – 4.097
– 4.065 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,221.00

  4,182.50  

 4,158.00   

4,133.50    

 4,095.00   

  4,056.50  

   4,032.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne hafif alıcılı başladı. İran nükleer anlaşma
görüşmelerine dair haber akışları bulunuyor. AB diplomatlarının son
bir taslak hazırladığı belirtiliyor. Bu anlaşma için ABD ve İran'ın
imzası gerekiyor. İran petrolünün piyasaya girecek olması da, petrol
fiyatlarını baskılıyor. Netleşen bir durum yok. Ancak bu görüşmeler
olumlu ilerlemeye devam ederse ve İran petrolü bu nedenle yeniden
piyasaya gelecek olursa, bir süre daha petrol fiyatları üzerinde
baskıya neden olabilir. Bugün Enerji Bilgi İdaresinin kısa vadeli
petrol görünüm raporu izlenecek. Resesyon kaygısı devam
ederken, bunun da fiyatlar üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Brent
petrol için 97,69$ - 99,08$ - 101,42$ direnç noktaları, 93,96$ -
91,62$ - 90,23$ destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   107.09

  105.53  

 103.90   

102.26    

 100.71   

  99.16  

   97.52

USD/JPY

Bu hafta dikkatler ABD enflasyon verilerinde olacak. Tahminlere
göre, enflasyon oranı %9,1'den %8,7'ye düşebilir. Temmuz ayında
petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sayesinde enflasyon verilerinde
bir miktar düşüş sinyali de geldi. Aynı durum dolar endeksinde bir
gevşemeye neden olabilir. Tokyo cephesinde ise Japonya Merkez
Bankası'nın (BOJ) aşırı gevşek para politikasını sürdürmesi
paritenin yükselmesine neden oluyor. BOJ, büyüme oranını
hızlandırmaya ve bunu mümkün olduğunca erken pandemi öncesi
seviyelere çıkarmaya kararlı. Bu nedenle, enflasyonun %2'nin
üzerinde kalması için ekonomiye daha fazla likidite pompalamak
kritik önem taşıyor. Parite için 135,62 – 136,21 – 136,85 seviyeleri
direnç, 134,40 – 133,77 – 133,18 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   138.22

  137.41  

 135.83   

134.25    

 133.44   

  132.62  

   131.05
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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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