
Forex Bülten 10 Ağustos 2022

Piyasa Gündemi

Sıkılaşma adımları ve resesyon endişeleri ana risk başlıkları olarak
varlığını koruyor. Buna ek olarak Tayvan kaynaklı haber akışları ve
jeopolitik riskler de yakından izleniyor. Bugün ABD’de açıklanacak
enflasyon rakamları, Fed beklentileri ve küresel çaptaki fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olacaktır. ABD’de TÜFE’nin aylık %0,2 artış
kaydetmesi ve yıllık TÜFE’nin %8,7 olarak gerçekleşmesi
bekleniyor. Enflasyon verisi sonrasında küresel çapta volatilite
yüksek seyredebilir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta 
•    15:30 ABD – TÜFE/Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos ayı iç borçlanma programına 2
ve 6 yıl vadeli tahvillerle devam etti. Hazine, 6 yıl vadeli tahvil
ihalesinde 2,16 milyar TL net satış gerçekleştirirken, bu ihalede
dönemsel faiz %12,24 oldu. 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde ise 1,14
milyar TL'lik satış gerçekleşti. Bu ihalede bileşik faiz %21,44 oldu.
Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale öncesi satışlarla birlikte 2
ve 6 yıl vadeli tahvillerde toplamda 9,25 milyar TL borçlandı. Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin IMF'den 6,5 milyar
dolar borç aldığı iddialarına ilişkin IMF ile bir program ilişkisine
girilmediğini söyledi. Yurt içinde haziran ayına ait işsizlik
rakamlarının açıklanması beklenirken, aynı zamanda gündeme dair
gelişmeler ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Avrupa piyasalarında gaz endişeleri devam ederken Avrupa Birliği
komisyonu doğal gaz acil durum planını yürürlüğe koydu. AB'nin
Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı
hazırladığı acil durum planı, üye ülkelerin 1 Ağustos 2022-31 Mart
2023 tarihlerinde gaz talebini geçmiş 5 yılın ortalamasının yüzde 15
altına indirmesini öngörüyor. Acil durum ilan edilmesi durumunda
yüzde 15 kesintinin zorunlu olması da planda yer alıyor ancak acil
durum ilanı için Birlik nüfusunun en az yüzde 65'ine sahip 15
ülkenin onayı gerekiyor. Planla yıllık 45 milyar metreküp doğalgaz
tasarrufu hedefleniyor. Bugün Avrupa’nın en büyük ekonomisi
Almanya’nın enflasyon verisi takip edilecek. Ülkede enflasyonun
%0,1’den %0,9’a yükselmesi öngörülüyor.

ABD

ABD Başkanı Joe Biden dün, yerli yarı iletken üretiminin artırılması
için "Çip ve Bilim Yasasını" imzaladı. Çin'e kayan çip üretiminin
tekrar ABD'ye dönmesini teşvik eden 280 milyar dolarlık çip yasası
hakkında konuşan Biden, "Çip endüstrisinin geleceği Amerika'da
üretilecek" dedi. Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı
Nancy Pelosi, Tayvan ziyareti sonrası ilk kez katıldığı canlı yayında
Çin'in Tayvan'ı izole etmesine "izin verilmeyeceğini" söyledi. Tayvan
ziyaretinin amacıyla ilgili soruya, özgür bir ülke olan Tayvan'ı kimin
ziyaret edeceğine diğer ülkelerin karışamayacağını belirtti. Bugün
ABD tarafında haftanın en önemli verisi olan enflasyon verisi
açıklanacak. Beklentiler enflasyonun önceki verilere göre
yavaşlaması yönünde.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9223 0.11 -0.11 33.72
EURTRY 18.3056 0.08 0.35 21.18
EURUSD 1.0214 0.01 0.47 -10.22
GBPUSD 1.2075 -0.01 -0.62 -10.77
USDJPY 135.01 -0.11 0.86 17.30

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1813 0.85 4.85 389.12
Dolar Endeksi 106.3100 -5.80 -12.70 1,064.00
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,117.25 -0.18 -0.94 -13.48
DAX Yakın Vade 13,503.00 -0.30 -0.55 -14.84
Dow Jones Yakın
Vade 32,706.00 -0.09 -0.20 -9.72

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,789.05 -0.30 1.34 -2.22
Gram Altın 1,030.88 -0.29 1.22 32.00
WTI 89.06 -0.89 -1.56 17.92
BRENT 94.94 -0.78 -1.88 22.08
Bakır 3.56 -0.70 0.58 -19.75

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.3300 38.00 -100.00 -137.00
Türkiye 10 Yıllık 16.8100 -13.00 -87.00 -751.00
ABD 10 Yıllık 2.8020 1.80 9.80 128.80
ABD 2 Yıllık 3.2600 0.50 19.00 253.00
Almanya 10 Yıllık 0.9230 -0.10 4.70 110.00
Almanya 2 Yıllık 0.4670 0.00 7.40 109.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.6154 0.18 -0.82 4.15
USDIDR 14,876.60 0.10 -0.04 4.46
USDTRY 17.9223 0.11 -0.11 33.72
USDRUB 60.2250 -0.41 -1.67 -19.58
USDBRL 5.1251 -0.03 -2.98 -8.01
USDCNY 6.7576 0.07 0.00 6.32
USDMXN 20.2674 0.14 -1.00 -1.24
USDCZK 23.9840 -0.02 -1.06 9.61
USDHUF 388.9390 0.07 0.25 19.78
USDPLN 4.6033 0.01 -0.42 14.10
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Euro/Dolar

Ekonomik veri akışı bakımından dün sakin seyir sürerken, küresel
risk iştahında dalgalı seyir ön plandaydı. Dolar endeksinde
fiyatlama dün 106,00 seviyesinin altına sarkarken, bugün ABD’de
açıklanacak enflasyon verisi fiyatlamalar ve risk iştahı üzerinde
belirleyici olacaktır. Günün majör başlığı enflasyon verisi olurken,
diğer yandan Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da
temmuz ayına ait tüketici fiyat endeksi takip edilecek. Paritede
dolardaki değer kaybı ile dün toparlanma yaşanırken, bu sabah d
tekrar 106,00 seviyesinde fiyatlandığı görülmektedir. Gün içinde
yaşanacak yüksek volatiliteye karşı temkinli olunması
görüşünüzdeyiz. Paritede 1,0243 - 1,0275 ve 1,0302 direnç
seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 1,0184 – 1,0157 ve 1,0126 takip
edilecek destek noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0368

  1.0311  

 1.0260   

1.0208    

 1.0152   

  1.0095  

   1.0044

GBP/USD

Paritede alçalan trendin altında fiyatlamalar inceleniyor. Bugün
açıklanacak ABD enflasyon verisi parite üzerinde belirleyici
olacaktır. Geçen ay %9,1 olan yıllık enflasyonun bu ay %8,7’ye
gerilemesi öngörülüyor. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir
enflasyon oranı Fed’in eylül toplantısında agresif bir artırım yapma
ihtimalini kuvvetlendirebilir ve risk iştahını baskılayabilir. Haftanın
son işlem gününde ise İngiltere enflasyon verisi takip edilecek. Veri
öncesinde bugün konuşma yapacak İngiltere Merkez Bankası PPK
üyesi Pill’in konuşması da takip edilebilir. GBPUSD için 1.2114 –
1.2156 – 1.2182 seviyeleri direnç, 1.2047 – 1.2021 – 1.1980
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2184

  1.2157  

 1.2117   

1.2076    

 1.2049   

  1.2022  

   1.1982
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USD/TRY

Son dönemlerde kurda yataya yakın düşük volatilitede seyirler
görülüyor. Dün de kurda yataya yakın hafif düşüş eğilimlerinin etkili
olduğunu söyleyebiliriz. Bugün gözler ABD’de açıklanacak olan
tüketici enflasyonu verisinde olacak. Resesyon endişelerinin
gölgesinde beklentilerin bir hayli üzerinde gelen tarım dışı istihdam
verisi sonrası tüketici enflasyonun seyri, Fed’in önümüzdeki
toplantıda alacağı faiz kararı üzerinde önemli etkisi olacaktır. Bu
bağlamda ABD’de açıklanacak enflasyon verisi sonrası kurda bir
miktar oynaklığın artabileceğini değerlendiriyoruz. Yurt içerisinde ise
işsizlik oranı izlenecek. Bu sabah yatay seyreden Dolar/TL, saat
08:40 itibariyle 17,89’lu seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi
ise 106,27 seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2319

  18.1060  

 18.0101   

17.9142    

 17.7882   

  17.6623  

   17.5664

EUR/TRY

Avrupa cephesinde haftanın ikinci işlem günü açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Risk
iştahında dalgalı seyir sürerken, Euro/TL kurunda değer kazancı ön
plandaydı. Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayı iç
borçlanma programına 2 ve 6 yıl vadeli tahvillerle devam etti.
Hazine, 6 yıl vadeli tahvil ihalesinde 2,16 milyar TL net satış
gerçekleştirirken, bu ihalede dönemsel faiz %12,24 oldu. 2 yıl vadeli
tahvil ihalesinde ise 1,14 milyar TL'lik satış gerçekleşti. Bu ihalede
bileşik faiz %21,44 oldu. Bugün yurt içinde işsizlik rakamları,
Almanya’da ise TÜFE rakamlarının açıklanması beklenirken, risk
iştahı üzerinde ABD cephesinde açıklanacak enflasyon rakamları
belirleyici olacaktır. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,27’li seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6786

  18.5405  

 18.4303   

18.3201    

 18.1820   

  18.0439  

   17.9337
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XAU/USD

Ons altın spot piyasada 1780-1800$ aralığındaki seyrini koruyor.
Dolar endeksi bu sabah 106,30 puan çevresinde seyrediyor.
Küresel piyasaların gündeminde bugün açıklanması beklenen ABD
TÜFE verisi bulunuyor. Veriye dair beklentiler yükselişin sürmesi
yönünde. Enflasyon verisi sonrasında eylül ayı Fed toplantısına dair
beklentiler, fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edebilir.
Bugün için ABD TÜFE verisi, ons altın açısından takip edilecektir.
Fed üyelerinin de konuşmaları izleniyor. Onlardan da gelen
açıklamalar, sınırlı da olsa fiyatları etkileyebiliyor. Bugün içinde Fed
üyelerinden gelecek olası açıklamalar takip edilebilir. Ons altın için
1784$ - 1775$ - 1767$ destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarı
yönlü hareketin devamında 1802$ - 1809$ - 1819$ direnç noktaları
olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,787.72

  1,777.87  

 1,772.03   

1,766.20    

 1,756.35   

  1,746.50  

   1,740.67

DAX Yakın Vade

Küresel hisse senedi endeksleri bugün açıklanacak enflasyon
verileri öncesinde düşüş gösterdi. DAX günü %1,12 değer kaybıyla
13.534 seviyesinde tamamladı. Avrupa Birliği komisyonu doğal gaz
acil durum planını yürürlüğe koyduğunu duyurdu. AB'nin Rusya'dan
doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı
acil durum planı, üye ülkelerin gaz talebini geçmiş 5 yılın
ortalamasının yüzde 15 altına indirmesini öngörüyor. Yatırımcıların
gözü bugün açıklanacak Almanya enflasyon verisinde. Ülkede
enflasyonun %0,1’den %0,9’a yükselmesi öngörülüyor. Bugün
açıklanacak bir diğer veri olan ABD enflasyonu da küresel risk iştahı
üzerinde belirleyici olacaktır. Endeks için 13.627 – 13.732 – 13.793
seviyeleri direnç, 13.461 – 13.400 – 13.296 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,700.33

  13,600.67  

 13,523.33   

13,446.00    

 13,346.33   

  13,246.67  

   13,169.33
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalar ABD'den gelecek enflasyon verisine odaklandı.
Beklentiler Temmuz'da ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 8,7 olması
yönünde. ABD endekslerinde, veri öncesi son seansta sert geri
çekilmeler gözlenirken vadeli endekslerde ise yatay negatif seyir
korunuyor. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getiri farkı 2000 yılından bu
yana en yüksek seviyeye yakın olan yaklaşık 50 baz puanla
resesyon sinyali vermeye devam ediyor. Veri sonrası piyasalarda
volatilitede artış gözlenebilir. 32.877 – 32.987 – 33.095 direnç,
32.659 – 32.551 – 32.441 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,077.00

  32,979.00  

 32,858.00   

32,737.00    

 32,639.00   

  32,541.00  

   32,420.00

S&P 500 Yakın Vade

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi,
büyüme ve ABD Merkez Bankası’nın- politikalarına ilişkin artan
belirsizlikler satışları beraberinde getirdi. Enflasyon verilerinin
ülkede para politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikleri azaltması
beklenirken, iş gücü piyasasındaki güçlü seyrin ardından
enflasyonun da sürpriz yapabileceğine ilişkin tahminler risk algısını
artırıyor. Aralıksız düşüşünü 4. güne taşıyan S&P 500 endeksi yeni
güne yatay negatif bir başlangıç yapıyor. 4.151 – 4.173 - 4.193
direnç, 4.109 – 4.090 – 4.067 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,196.42

  4,171.83  

 4,146.17   

4,120.50    

 4,095.92   

  4,071.33  

   4,045.67
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında hafif satıcılı bir seyir izleniyor. Dün Enerji Bilgi
İdaresi tarafından enerji görünüm raporu yayınlandı. Raporda, Brent
petrol için bu yılki tahmin 105,00$ seviyesinde bulunuyor. ABD'de
üretim içinse bu yıl 11.9 mn varil ve gelecek sene de rekor üretim
seviyelerinde olacağı belirtilmiş durumda. OPEC ve uluslararası
enerji ajansının da hafta içerisinde petrolle ilgili aylık raporları
yayınlanacak. Onlarında açıklamaları, takip edilebilir. Dünkü rapor
sonrasında fiyatlamalar üzerinde bir etki yaratmadığı görüldü. İran
nükleer anlaşma görüşmeleri devam ediyor. Bu görüşmelere dair
beklentiler, sınırlı da olsa petrol fiyatları üzerinde baskıya neden
oluyor. Brent petrol için 98,19$ - 100,02$ - 101,67$ direnç noktaları,
94,71$ - 93,06$ - 91,23$ destek noktaları. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.66

  108.41  

 105.85   

103.28    

 101.03   

  98.77  

   96.21

USD/JPY

Tayvan nedeniyle ABD-Çin arasında yaşanan gerilim ve küresel
ekonomik gerileme endişeleri, güvenli liman Japon yenine destek
sağlıyor. ABD Hazine tahvil getirilerinde devam eden düşüş de
Japon yeni tarafını güçlendiriyor. Yatırımcılar bugün açıklanması
planlanan ABD tüketici enflasyon rakamlarını bekliyor ve bugün
teknik anlamda parite dar bir bantta hareket ediyor. ABD TÜFE
verisi, Fed'in para politikası görünümü hakkında yeni ipuçları
sağlayabilir ve kısa vadeli fiyat dinamiklerini etkilemede önemli bir
rol oynayabilir. Parite için 135.33 – 135.53 – 135.87 seviyeleri
direnç, 135.00 – 134.80 – 134.46 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   136.60

  135.64  

 134.43   

133.22    

 132.26   

  131.30  

   130.09

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 10 Ağustos 2022

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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