
Forex Bülten 15 Ağustos 2022

Piyasa Gündemi

Geçen hafta ABD’de açıklanan enflasyon verileri Fed’e ilişkin
agresif faiz artış endişelerini yatıştırırken, piyasalarda kısa vadeli bir
iyimserlik oluşturdu. İlerleyen süreçte açıklanacak ekonomik veriler
ve küresel çapta merkez bankalarının atacağı adımlar risk iştahı ve
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Moody's cuma günkü
değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu B2’den B3’e
düşürdüğünü, not görünümünü ise negatiften durağana çevirdiğini
açıkladı.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta
•    15:30 ABD –New York Fed Sanayi Endeksi Önem: Orta

Türkiye

TUİK haziran ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayımladı.
Buna göre yıllık bazda sanayi üretimi %8,5, aylık bazda %1,3
artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti. TCMB ağustos ayına ilişkin
piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankette yıl sonuna ilişkin
enflasyon beklentisi ilk kez %70'in üzerine çıktı. Yıl sonu dolar/TL
beklentisi de 19 seviyesini aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yatırımcılara 2022 yılı
içerisinde toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki
sağlayacaklarını belirterek, "Türkiye Ekonomi Modeli'ne, cari açığı
azaltmaya katkı sağlayacak imalata, yatırıma, üretime güçlü
desteğimizi sürdüreceğiz." dedi. Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"’den “B3”e
düşürdüğünü, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit ettiğini
açıkladı. Yurt içinde bugün bütçe dengesi rakamları takip edilecek. 

Euro Bölgesi

Küresel risk iştahının artmasıyla Avrupa hisse senedi endeksleri de
değer kazanıyor. Haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi sanayi
üretim verisi takip edildi. Buna göre sanayi üretimi Haziran’da
%0,2’lik beklentileri aşarak %0,7 artış gösterdi. HSBC, Avrupa
Merkez Bankası’nın Euro Bölgesi'nde resesyon ihtimali ve fiyat
baskılarının azalmasıyla parasal sıkılaşmayı bu yıl sonunda
sonlandıracağını bildirdi. Gaz krizinin enerji fiyatlarını yukarı
çekerek resesyona neden olacağını belirten ekonomistler, 2023’te
faiz artırımı beklemediklerini ifade etti. Bugün veri takvimi sakin.
Çarşamba günü büyüme verileri ve Perşembe günü enflasyon
verileri yakından takip edilecek.

ABD

ABD hisse senedi piyasaları cuma Teknoloji, Tüketici Malları ve
Tüketici Hizmetleri sektörleri öncülüğünde yükseliş yaşadı. Hisseler
üst üste dördüncü haftada değer kazanarak bu yılki en uzun haftalık
kazanç serilerini kaydetti. Öte yandan, cuma günü açıklanan
Michigan Üniversitesi Hissiyat Endeksi'nin ölçtüğü ABD tüketici
hissiyatı, temmuz ayında 51,5'ten 55,1'e yükselerek beklentileri aştı.
ABD’de bugün için önemli bir veri akışı bulunmazken çarşamba
günü Fed’in temmuz ayına ilişkin toplantı tutanaklarında yetkililerin
Eylül’de 75 baz puan artışına devam edip etmeyeceğine dair
sinyaller aranacak. Haftanın devamında ise, pazartesi New York
Fed sanayi endeksi, salı inşaat izinleri, konut başlangıçları, sanayi
üretimi, çarşamba perakende satışlar, perşembe Philadelphia Fed
imalat endeksi ve ikinci el konut satışları verileri bulunuyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9623 0.14 0.11 34.02
EURTRY 18.4060 0.01 0.61 21.85
EURUSD 1.0247 -0.13 0.50 -9.93
GBPUSD 1.2113 -0.21 0.27 -10.49
USDJPY 133.19 -0.23 -1.36 15.71

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2178 -7.85 6.90 392.78
Dolar Endeksi 105.8280 15.40 -53.00 1,015.80
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,270.25 -0.25 3.10 -10.26
DAX Yakın Vade 13,840.00 0.26 1.16 -12.71
Dow Jones Yakın
Vade 33,641.00 -0.23 2.59 -7.14

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,792.94 -0.52 0.21 -2.01
Gram Altın 1,035.46 -0.32 0.31 32.59
WTI 90.58 -0.78 0.91 19.93
BRENT 96.47 -0.74 0.92 24.04
Bakır 3.62 -0.90 0.79 -18.38

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.0700 -24.00 -135.00 -263.00
Türkiye 10 Yıllık 16.7200 5.00 -32.00 -760.00
ABD 10 Yıllık 2.8400 -0.10 8.30 132.60
ABD 2 Yıllık 3.2360 -3.30 3.50 250.60
Almanya 10 Yıllık 0.9900 -0.10 8.70 116.70
Almanya 2 Yıllık 0.6100 0.00 15.90 123.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.2350 0.31 -2.29 1.77
USDIDR 14,731.50 0.48 -0.67 3.44
USDTRY 17.9623 0.14 0.11 34.02
USDRUB 60.7250 -2.45 -1.86 -18.91
USDBRL 5.0753 0.00 -0.72 -8.90
USDCNY 6.7640 0.31 0.19 6.42
USDMXN 19.8843 0.15 -1.80 -3.11
USDCZK 23.7770 0.10 -1.06 8.67
USDHUF 383.0930 0.05 -0.93 17.98
USDPLN 4.5482 0.13 -1.31 12.73
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait sanayi
üretim rakamları takip edildi. Sanayi üretimi haziran ayında bir
önceki aya göre %0,7 ve geçen yılın aynı ayına göre %2,4 arttı.
Haziran ayında sermaye malları, makine, ekipman, araç üretimi bir
önceki aya göre %2,6 ve yıllık %7,6 yükseldi. Sanayi üretimi
sermaye malı üretimindeki sıçramanın etkisiyle beklentilerden 3 kat
daha fazla büyüdü. ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven
endeksi ekonomik görünüme ilişkin iyimserlikle Ağustos'ta 3 ayın
zirvesine çıkarak 55,1’e yükseldi. Haftanın ilk işlem günü dar bantta
fiyatlamanın yaşandığı paritede 1,0309 – 1,0363 ve 1,0398
seviyeleri direnç, 1,0220 – 1,0185 ve 1,0131 izlenen destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0297

  1.0253  

 1.0210   

1.0167    

 1.0123   

  1.0079  

   1.0036

GBP/USD

Haftanın son işlem gününde İngiltere büyüme verisi takip edildi. İlk
çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,8 büyüyen ülke ekonomisi ikinci
çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ekonomistler yüzde 0,2 daralma
beklentisindeydiler. Ekonomideki daralmada en büyük etki
perakende satışlardaki yavaşlamadan kaynaklandı. İmalat sektörü
de bu dönemde düştü. İngiltere Başbakanı Johnson, hükümetin
artan hayat pahalılığının etkilerinin hafifletilmesine yönelik kamuya
vermeyi planladığı mali desteklerin yeterli olmadığını belirtti.
Yatırımcıların gözü bu hafta FOMC tutanaklarında olacak. GBPUSD
için 1.2201 – 1.2267 – 1.2318 seviyeleri direnç, 1.2084 – 1.2033 –
1.1967 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2312

  1.2260  

 1.2205   

1.2150    

 1.2097   

  1.2045  

   1.1990
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USD/TRY

Geçen hafta kurda yatay seyirlerin etkili olduğu görülürken,
açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. TCMB piyasa
katılımcıları anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi
yüzde 69,94 seviyesinden yüzde 70,60 seviyesine; yıl sonu
Dolar/TL beklentisi ise 18,99 seviyesinden 19,65 seviyesine
yükseldi. Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B2” seviyesinden “B3”
seviyesine düşürürken, not görünümünü ise negatiften durağana
çevirdi. ABD tarafında ise Michigan tüketici güven endeksi 55,1 ile
beklentilerin üzerinde açıklandı. Bu hafta ise TCMB’nin faiz kararı
ön plana çıkacak olup, bugün özelinde yurt içerisinde bütçe dengesi
takip edilecek. Haftaya yatay seyirlerle başlayan Dolar/TL, saat
08:30 itibariyle 17,94’lü seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2185

  18.1540  

 18.0479   

17.9418    

 17.8773   

  17.8127  

   17.7066

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde haziran ayına ait sanayi üretim rakamları takip
edildi. Sanayi üretimi haziran ayında bir önceki aya göre %0,7 ve
geçen yılın aynı ayına göre %2,4 arttı. Haziran ayında sermaye
malları, makina, ekipman, araç üretimi bir önceki aya göre %2,6 ve
yıllık %7,6 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin
sanayi üretim istatistiklerini yayımladı. Buna göre yıllık bazda sanayi
üretimi %8,5, aylık bazda %1,3 artarak tahminlerin üzerinde
gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayına
ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankette yıl sonuna
ilişkin enflasyon beklentisi ilk kez %70'in üzerine çıktı. Yıl sonu
dolar/TL beklentisi de 19,00 seviyesini aştı. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 18,38’li seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.4784

  18.4089  

 18.3251   

18.2414    

 18.1719   

  18.1025  

   18.0187
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, son günlerde ABD'de açıklanan istihdam ve
enflasyon verileri sonrasında Fed'in eylül ayı toplantısına dair
beklentiler etkilenmiş durumda. Enflasyon verisi, Fed'in eylül ayında
50 baz puan ihtimalini güçlendirirken, istihdam verileri de Fed'in 75
baz puanlık ihtimalini güçlendirmiş durumda. Fed'in eylül ayı
toplantısına kadar ağustos ayı istihdam ve enflasyon verileri de
açıklanacak. Ondan sonra tablo daha da netleşebilir. Bu nedenle bu
hafta içinde Fed üyelerinin konuşmaları ve temmuz ayı Fed
toplantısının tutanakları, ons altının seyri açısından takip edilebilir.
Bugün için ABD'de ikincil düzey veriler takip edilecek. Ons altın için
1790$ - 1779$ - 1773$ destek noktaları olurken, 1807$ - 1813$ -
1824$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,825.38

  1,813.83  

 1,808.06   

1,802.29    

 1,790.74   

  1,779.19  

   1,773.42

DAX Yakın Vade

Küresel risk iştahının artmasıyla Avrupa hisse senedi endeksleri de
değer kazanıyor. DAX, haftanın son işlem gününü %0,74 artışla
13.795 seviyesinde tamamladı. Almanya’da enerji krizi ve alınan
önlemler gündemdeki yerini koruyor. Almanya Enerji ve İklimi
Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya’nın Avrupa'ya sağladığı gaz
sevkiyatının azalması sebebiyle enerji tasarrufu konusunda yeni
önlemlerin alınacağını açıkladı. HSBC, gaz krizinin enerji fiyatlarını
yukarı çekerek Avrupa’da resesyona neden olacağını belirtirken
Avrupa Merkez Bankası’nın Euro Bölgesi'nde parasal sıkılaşmayı
bu yıl sonunda sonlandıracağını bildirdi. Endeks için 13.945 –
14.012 – 14.145 seviyeleri direnç, 13.745 – 13.612 – 13.545
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,784.00

  13,736.00  

 13,646.00   

13,556.00    

 13,508.00   

  13,460.00  

   13,370.00
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin
beklentilerin altında artış göstermesiyle alış ağırlıklı bir seyir
izlerken, bu hafta Fed yetkililerinin yapacakları sözle
yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Ayrıca Fed'in toplantı tutanakları da önem arz ediyor. Söz konusu
gelişmelerle haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 2,92 değer
kazandı. TÜFE'nin piyasa beklentilerinin altında kalması varlık
fiyatları üzerindeki baskıyı azaltırken, Dow Jones ve S&P 500
endeksi son üç ayın zirvesine çıktı. ABD endeks vadeli işlem
kontratları yeni haftaya sınırlı düşüşle başlıyor. 33.865 – 34.013 –
34.299 direnç, 33.431 – 33.146 – 32.998 destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,240.00

  33,013.00  

 32,885.00   

32,757.00    

 32,530.00   

  32,303.00  

   32,175.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500, cuma günü teknoloji hisselerinin kazançlarıyla Kasım
ayından bu yana en uzun kazanç serisini yakalayarak yükselişini
üst üste dördüncü haftaya taşıdı. Teknik olarak incelendiğinde
endeks, 55 günlük hareketli ortalama seviyesini üssel olarak
kırarken, 200 günlük ortalamasının yaklaşık %1,5 altında
fiyatlanıyor. Bu hafta Fed yetkililerinin yapacakları sözle
yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Ayrıca Fed'in toplantı tutanakları da önem arz ediyor. Haftalık bazda
incelendiğinde, S&P500 endeksinde tüketim ve iletişim servisleri en
çok primlenen sektörler oldu. ABD endeks vadeli işlem kontratları
yeni haftaya sınırlı düşüşle başlıyor. 4.306 – 4.331- 4.380 direnç,
4.232 – 4.183 – 4.157 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,208.92

  4,191.08  

 4,171.67   

4,152.25    

 4,134.42   

  4,116.58  

   4,097.17
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Brent Petrol

Çin'de perakende satışlar ve sanayi üretim verileri, beklentilerin
altında gerçekleşirken, ekonomisine yönelik pek olumlu bir tablo
çizmediği görüldü. Çin ekonomisinde olası bir durgunluk, petrol
talebinin azalması olarak yorumlanacaktır. Talepte olası bir düşüş,
fiyatlarında geri çekilmesine neden olacaktır. Bu nedenle, Çin
verilerinin bu sabah petrolü baskıladığı görülüyor. İran nükleer
anlaşma görüşmeleri sürüyor. İran'dan gelen açıklamalar, bu
görüşmelerde sona yaklaşılıyor algısı veriyor. Olası böyle bir durum,
İran'a yönelik yaptırımların kalkması ve İran petrolünün piyasaya
gelmesi olarak yorumlanacaktır. Bu da, fiyatları baskılamaya devam
ediyor. Brent petrol için 99,84$ - 101,80$ - 103,25$ direnç noktaları,
96,43$ - 94,98$ - 93,02$ destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   106.25

  104.09  

 100.42   

96.75    

 94.59   

  92.43  

   88.76

USD/JPY

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bakanlarına artan yaşam
maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik darbeyi hafifletmek için ek
adımlar atmaları talimatını verdi. Hammadde maliyetleriyle başa
çıkmak için alınacak önlemlerin görüşüldüğü bir toplantıda konuşan
Kishida, ticaret bakanına artan enerji maliyetleriyle başa çıkma
planlarının ayrıntılarını araştırması talimatını verdiğini belirti. Öte
yandan Asya’da jeopolitik gerilimler de devam ediyor. Çin'e ait sahil
güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku
Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği duyuruldu. Tüm
bu gelişmelerle genel düşüş trendi etkisindeki hareketine devam
eden USDJPY paritesi için 133,41 – 133,95 – 134,43 seviyeleri
direnç, 132,94 – 132,40 – 131,93 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   137.09

  135.82  

 134.84   

133.86    

 132.59   

  131.31  

   130.33
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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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