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Piyasa Gündemi

ABD’de temmuz ayı ÜFE verisi pandeminden beri aylık bazda ilk
kez gerileme kaydederken, yıllık ÜFE çift hanelerden %9,8 oranına
gerileme kaydetti. ABD’de beklentilerden daha fazla düşüş
kaydeden TÜFE ve ÜFE rakamları Fed’e ilişkin agresif sıkılaşma
endişelerini yatıştırmasına karşın ana risk başlıkları gündemdeki
yerini ve varlığını korumaya devam ediyor. Ekonomik veri akışları,
merkez bankalarının hamleleri ve resesyon endişeleri fiyatlamaları
şekillendirmeye devam edecektir.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Orta
•    17:00 ABD – Michigan Tüketici Güveni Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervi geçen hafta
7,4 milyar dolar artış kaydetti. Böylelikle rezervlerde Ağustos
2021'den bu yana haftalık bazda en hızlı artış görüldü. Rezervler
açısından da takip edilen kur korumalı mevduat aynı dönemde 1,17
trilyon TL'ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin geçen
hafta Çarşamba günü katıldığı bir yayında rezervlerin arttığını
belirtmişti. TCMB yayımladığı verilere göre Haziran ayında da cari
dengede 3,46 milyar dolar açık kaydedildi. Böylelikle cari açık serisi
8 aya çıktı. Haziran ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık 32,7
milyar dolar oldu. Böylelikle yıllıklandırılmış cari açıkta 15 ayın en
yüksek seviyesi kaydedildi. Yurt içinde bugün sanayi üretimi ve
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinin yayınlanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Küresel risk iştahının yükselişi Avrupa borsalarını da olumlu
etkiliyor. Euro Bölgesi endeksleri son işlem gününü hafif alıcılı
tamamladı. Öte yandan Avrupa'da enerji krizi devam ediyor. Kıtada
enerji fiyatları ralliye devam ederek yeni rekor seviyelere yükseldi.
Önümüzdeki yıl için Almanya referans enerji fiyatı megavat saat
başına yüzde 4,5 artarak yeni bir rekor seviye olan 446 euroya
yükseldi. Bugün Fransa ve İspanya’da enflasyon verileri beklenirken
Euro Bölgesi sanayi üretimi verisi de yakından takip edilecek.

ABD

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de haftalık işsizlik maaşı
başvuruları ikinci haftada da yükseldi ve Kasım'dan beri en yüksek
seviyeye yakın kaldı. Veri, 6 Ağustos'ta sona eren haftada 14 bin
artışla 262 bin oldu. Ekonomistlerin medyan tahmini 265 bindi.
Başta teknoloji şirketleri olmak üzere birçok şirketin işten çıkarmalar
yapması, bazı şirketlerin de işe alımları durdurmasıyla başvurular
son dönemde artışta. Devam eden başvurular ise 30 Temmuz'da
sona eren haftada 1,43 milyona yükseldi. Öte yandan ÜFE aylık
bazda %0,5 düştü. Ekonomistlerin beklentisi %0,2 artış olacağı
yönündeydi. Üretici enflasyonu yıllık bazda da %9,8 ile %10,4'lük
tahminlerin altında arttı. Küresel piyasalar bugün ABD’de açıklanan
olumlu ÜFE ve TÜFE verilerinin Fed’in faiz politikasını etkileyip
etkilemeyeceğini anlamaya çalışırken, karışık bir görünüm
sergiliyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9604 0.08 0.28 34.00
EURTRY 18.5375 0.07 1.63 22.72
EURUSD 1.0321 0.03 1.37 -9.27
GBPUSD 1.2192 -0.06 0.99 -9.91
USDJPY 133.23 0.16 -1.32 15.75

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2963 4.37 12.00 400.63
Dolar Endeksi 105.1400 -2.50 -143.70 947.00
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,220.75 0.26 1.78 -11.30
DAX Yakın Vade 13,692.00 0.06 1.00 -13.65
Dow Jones Yakın
Vade 33,370.00 0.20 1.87 -7.88

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,791.74 0.12 0.93 -2.07
Gram Altın 1,034.63 0.22 1.11 32.48
WTI 93.25 -0.12 6.05 23.46
BRENT 98.52 -0.15 5.03 26.69
Bakır 3.69 0.33 3.83 -16.75

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.3100 -84.00 -162.00 -239.00
Türkiye 10 Yıllık 16.6700 0.00 -56.00 -765.00
ABD 10 Yıllık 2.8720 -1.60 4.30 135.80
ABD 2 Yıllık 3.2070 1.30 -0.70 247.70
Almanya 10 Yıllık 0.9810 0.80 2.20 115.80
Almanya 2 Yıllık 0.5650 1.00 10.80 119.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.2233 -0.21 -3.29 1.70
USDIDR 14,668.90 -0.46 -1.98 3.00
USDTRY 17.9604 0.08 0.28 34.00
USDRUB 60.5750 -0.08 0.08 -19.11
USDBRL 5.1592 0.07 -0.11 -7.40
USDCNY 6.7376 -0.11 -0.36 6.01
USDMXN 19.9440 -0.03 -2.37 -2.82
USDCZK 23.5940 0.07 -2.02 7.83
USDHUF 382.4090 -0.06 -1.07 17.77
USDPLN 4.5406 0.02 -1.86 12.55
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Euro/Dolar

Dün Avrupa cephesinde açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
ABD’de açıklanan üretici fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı
başvuruları ön plandaydı. ABD'de üretici fiyat endeksi temmuz
ayında aylık bazda iki senenin ardından ilk kez gerileyerek %0,5
seviyesinde açıklanırken, yıllık bazda %9,8 ile beklentilerin altında
artış kaydetti. Ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise ikinci
haftada da yükseldi 14 bin artışla 262 bin oldu.  Bu artış, istihdam
piyasasında ılımlı seyrin sürdüğüne işaret etti. Dolar endeksi ve
tahvil faizlerindeki gevşeme sürerken, paritede toparlanma devam
etmektedir. Paritede 1.0366 – 1.0410 – 1.0455 seviyeleri direnç,
1.0278 – 1.0232 – 1.0189 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0368

  1.0311  

 1.0260   

1.0208    

 1.0152   

  1.0095  

   1.0044

GBP/USD

Fed başkanlarının parasal sıkılaşmanın gerekliliğine dair söylemleri
paritenin yükselişini baskılıyor. Bugün İngiltere’de büyüme ve
sanayi üretimi verisi önem arz ediyor. Ekonomistler geçen çeyrekte
%0,8 büyüyen İngiliz ekonomisinin bu çeyrekte %0,2 daraldığını
tahmin ediyor. Açıklanacak veriler İngiltere Merkez Bankası’nın faiz
kararı üzerinde belirleyici olacaktır. İngiltere Merkez Bankası
Başekonomisti Huw Pill, en azından birkaç yıl boyunca parasal
genişlemeye geri dönülmesini beklemediğini söylemişti. Pill, merkez
bankasının yaptığı son faiz artırımlarının tam etkisinin 2023'ün ikinci
yarısına kadar tam olarak hissedilmeyeceğini de savunmuştu.
GBPUSD için 1.2239 – 1.2277 – 1.2306 seviyeleri direnç, 1.2172 –
1.2143 – 1.2105 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2307

  1.2279  

 1.2239   

1.2199    

 1.2170   

  1.2142  

   1.2102
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USD/TRY

ABD’de ÜFE temmuz ayında aylık yüzde 0,5 gerileme yaşarken,
yıllık ise yüzde 9,8’lik artış ile beklentilerin altında kaldı. Çekirdek
ÜFE’de de aylık yüzde 0,20 ve yıllık yüzde 7,6’lık artışlar
beklentilerin altında gerçekleşti. Diğer taraftan 06 Ağustos ile biten
haftada işsizlik maaşı başvuruları 14 bin artışla 262 bin oldu. Yurt
içerisinde ise haziran ayında cari açık 3,46 milyar dolar olarak
gerçekleşirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 37,2 milyar TL oldu.
Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisinin sınırlı kaldığını
söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde sanayi üretimi ve TCMB piyasa
katılımcıları anketi verileri izlenecek. Bu sabah yatay seyreden
Dolar/TL, saat 08:40 itibariyle 17,95’li seviyelerden işlem görüyor.
Dolar endeksi ise 105,13 seviyesinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2319

  18.1060  

 18.0101   

17.9142    

 17.7882   

  17.6623  

   17.5664

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, yurt
içindeki veri akışı ön plandaydı. TCMB'nin brüt rezervi geçen hafta
7,4 milyar dolar artış kaydetti. Böylelikle rezervlerde Ağustos
2021'den bu yana haftalık bazda en hızlı artış görüldü. Rezervler
açısından da takip edilen kur korumalı mevduat aynı dönemde 1,17
trilyon TL'ye yükseldi. Diğer yandan dış ticaret rakamları ön
plandaydı. TCMB yayımladığı verilere göre Haziran ayında da cari
dengede 3,46 milyar dolar açık kaydedildi. Böylelikle cari açık serisi
8 aya çıktı. Haziran ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık 32,7
milyar dolar oldu. Böylelikle yıllıklandırılmış cari açıkta 15 ayın en
yüksek seviyesi kaydedildi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 18,51’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 bu hafta 1770$-1800$ aralığında seyrediyor. ABD TÜFE
verisi sonrasında 1800$ seviyesinin üzerine doğru yükselen ons
altın, bu hareketinde sınırlı kaldı ve yerini kar satışlarına bıraktı. Bu
hafta ABD'de enflasyon haftasıydı ve beklentilerin altında kalan
TÜFE verisi, Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artış ihtimalini,
50 baz puana düşürülmesine neden oldu. Ancak Fed üyelerinden
gelen açıklamalar hala 75 baz puanlık ihtimalin masada olduğu
yönünde. Fed'in tek bir veriyle hareket etmeyeceği beklentisi daha
yüksek. Bu nedenle, piyasada tedirginlik sürüyor ve ons altında
yatay, temkinli hareket ediyor. Ons altın için 1797 $ – 1806 $ – 1813
$ seviyeleri direnç, 1782 $ – 1774 $ – 1766 $ seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,813.68

  1,806.49  

 1,798.01   

1,789.52    

 1,782.33   

  1,775.15  

   1,766.66

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları son işlem gününde volatil seyretti.
DAX dünü %0,05 kayıpla 13.694 seviyesinden tamamladı. Ülkede
enerji krizi devam ediyor. Avrupa’da enerji fiyatları ralliye devam
ederek yeni rekor seviyelere yükseldi. Önümüzdeki yıl için Almanya
referans enerji fiyatı megavat saat başına yüzde 4,5 artarak yeni bir
rekor seviye olan 446 euroya yükseldi. Bugün ülkede açıklanacak
önemli veri bulunmuyor. Küresel risk iştahının seyri DAX için
belirleyici olacaktır. Endeks için 13.758 – 13.860 – 13.927 seviyeleri
direnç, 13.590 – 13.523 – 13.422 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,949.67

  13,873.33  

 13,778.67   

13,684.00    

 13,607.67   

  13,531.33  

   13,436.67
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Dow Jones Yakın Vade

Çarşamba günü beklenti altında açıklanan TÜFE verisi sonrasında,
ABD ÜFE verisine çevrildi. 2 yıllık aranın ardından %0.2 olan
beklentisinin altında gerçekleşti ve TÜFE verisi sonrası piyasada
yükselen risk iştahını negatif etkilemedi. Eylül ayı FED toplantısı
öncesinde %75 oranla fiyatlanan 75 baz puanlık faiz artırımı,
beklenti altında gerçekleşen enflasyon verileri sonrasında FED’in
yavaşlayacağı düşüncesiyle %22 seviyesine geriledi ve 50 baz
puanlık faiz artırımı büyük oranda fiyatlanmaya başlandı. Perşembe
günü Wall Street endeksleri genel olarak düşüşle kapanırken Dow
Jones pozitif ayrıştı. Endeks vadeli işlem kontratlarında bu sabah
sınırlı yükselişler etkili oluyor. 33.566 – 33.778 – 33.932 direnç,
33.199 – 33.045 – 32.833 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,904.33

  33,764.67  

 33,534.33   

33,304.00    

 33,164.33   

  33,024.67  

   32,794.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksi, ÜFE verisinin açıklanmasının ardından seansa
pozitif bir görünümde başlamasına rağmen gün sonunda %0,07
oranında değer kaybına ile endeks 4207 puan seviyesinde günü
sonlandırdı. Potansiyel arz endişeleriyle birlikte gün içinde yükselen
petrol fiyatları sonucunda enerji sektörü %3.20 primle günün en çok
yükseliş kaydeden sektörü oldu. Finans sektörü %1.02 primle enerji
sektörünü takip ederken, sağlık %0,71, tüketim %0,66, gayrimenkul
%0.55 değer kaybı yaşadı. Endeks vadeli işlem kontratlarında bu
sabah sınırlı yükselişler etkili oluyor. 4.250 – 4.284 - 4.308 direnç,
4.193 – 4.169 – 4.136 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 fiyatları bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. Dün, OPEC ve
Uluslararası Enerji Ajansı(UEA), petrol görünüm raporlarını
yayınladı. UEA, petrol talebinin yükseleceğini öngörerek,
beklentilerini arttırdı. OPEC, 3Ç22 döneminde petrolde arz fazlası
gördüğünü ve petrol talebini düşürdüğü dikkat çekiyor. Bu raporlar
sonrasında petrol fiyatları üzerinde etkisi sınırlı kalırken, kısa
vadede petrolde oynaklığın devam ettiği görülüyor. Meksika
Körfezinde 6 tane petrol hattının kapandığı söyleniyor. Bugün için
bu gelişmeler, piyasada konuşulmaya devam edebilir. Brent petrol
için yukarı yönlü hareketin devamında 100.77 $ – 102.23 $ –
104.30 $ seviyeleri direnç, geri çekilmeler halinde 97.24 $ – 95.17 $
– 93.71 $ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.66

  108.41  

 105.85   

103.28    

 101.03   

  98.77  

   96.21

USD/JPY

USD/JPY paritesi düşüş trendi etkisinde hareket ediyor. Dolar
Endeksi, olumlu sinyaller veren ABD verilerinin Fed'in daha agresif
bir faiz artırımına gitmesine yönelik beklentilerin düşmesi nedeniyle
ivme kaybı yaşıyor. Bunun dışında, ABD Hazine tahvil getirilerindeki
düşüş, ABD-Japonya faiz farkını daraltıyor ve bu da USD/JPY
paritesi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Bununla birlikte,
Tokyo cephesinde devam eden kabine değişikliği Japon yeni
üzerinde etki yaratabilir. Dolayısıyla Japonya’daki siyasi gündem de
paritenin seyri açısından önem arz ediyor. Parite için 133,61 –
134,24 – 135,18 seviyeleri direnç, 132,04 – 131,10 - 130,46
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   136.60

  135.64  

 134.43   

133.22    

 132.26   

  131.30  

   130.09
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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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