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Çin’de açıklanan ekonomik verilerin beklentilerin altında zayıf bir
performans ortaya koyması büyümeye ilişkin tahminleri
zayıflatırken, bu durum petrol cephesinde kayıpların hız
kazanmasına neden oldu. Avrupa’da süregelen enerji krizi ve Euro
Bölgesi’ne ilişkin artan resesyon endişeleri ile Tayvan’da gerilimin
yeniden tırmanması ana risk başlıkları olarak takip ediliyor. Bugün
Euro Bölgesi’nde güven endeksleri ile ABD’deki ekonomik veriler
yakından izlenecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – ZEW Ekonomik Güveni Önem: Yüksek
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK Nisan-Haziran 2022 işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre
2. çeyrekte mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,4 puan
azalarak %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı
temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı.
Buna göre bütçe 64 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçe
istatistikleri kur korumalı mevduatın bütçeye maliyetinin temmuz
ayında da arttığına işaret etti. TCMB tarafından dövizden dönen
hesaplara ödenen tutar hariç kur korumalı mevduatta 5 aylık maliyet
60 milyar TL'yi aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Kur Korumalı
TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe
ediyorum" dedi. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Rusya’dan doğalgaz sevkiyatının kesilme ihtimali Avrupa’da enerji
krizine sebep olmaya devam ediyor. Enerji kriziyle Euro Bölgesi’nde
enerji fiyatları yükseliyor ve ülkeler resesyona sürükleniyor.
Anketlere göre ekonomistlerin Euro Bölgesi’nde resesyon beklentisi
yüzde 60’a ulaştı. Resesyonun en çok Almanya’yı etkilemesi
bekleniyor. Enflasyonun 2022'de ortalama %8, gelecek sene %4
olması bekleniyor. Anket katılımcıları 2024'te ise enflasyonun yüzde
2'lik hedefe ulaşmasını bekliyor. Ekonomistler, Avrupa Merkez
Bankası'nın Temmuz ayında olduğu gibi Eylül ayında da 50 baz
puanlık faiz artışına gitmesini bekliyor.

ABD

ABD'de yatırımcıların dikkati yarın yayımlanacak ve Fed'in faiz artış
hızına dair ipuçları vermesi beklenen Fed tutanaklarına çevrildi.
Uzmanlar verilerin düşük bir faiz artışına işaret ettiğini ancak Eylül
başında istihdam verisinin güçlü gelmesinin 75 baz puanlık artışı
tetikleyebileceğini kaydetti. Faiz ve resesyon tartışmaları
gündemdeki yerini korurken, imalat göstergelerinden negatif
sinyaller gelmeye devam ediyor. ABD Empire State Fabrika
Endeksi’nin göstergelerinden biri olan Genel İşletme Endeksi
siparişler ve sevkiyatlardaki düşüşün talepte sert bir gerilemeye
işaret etmesiyle kayıtların tutulduğu 2001 tarihinden beri ikinci en
büyük düşüşünü yaşadı. ABD Empire State Fabrika Endeksi
11,1’den eksi 31,3’e geriledi. Bugün ABD’de sanayi üretimi, inşaat
izinleri ve konut başlangıçları verileri birincil veri olarak takip
edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9607 0.00 0.33 34.01
EURTRY 18.2503 -0.01 -0.22 20.82
EURUSD 1.0162 0.02 -0.50 -10.67
GBPUSD 1.2044 -0.07 -0.26 -11.00
USDJPY 133.43 0.09 -1.28 15.92

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1850 -3.28 1.22 389.50
Dolar Endeksi 106.4850 -3.00 11.70 1,081.50
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,292.25 -0.14 4.07 -9.80
DAX Yakın Vade 13,838.00 0.24 2.17 -12.73
Dow Jones Yakın
Vade 33,859.00 -0.04 3.43 -6.53

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,780.92 0.08 -0.75 -2.66
Gram Altın 1,028.39 0.08 -0.53 31.68
WTI 88.16 0.75 -1.89 16.72
BRENT 93.63 0.48 -2.15 20.39
Bakır 3.61 0.58 0.83 -18.52

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.4500 -62.00 -150.00 -325.00
Türkiye 10 Yıllık 16.9000 18.00 -4.00 -742.00
ABD 10 Yıllık 2.7890 0.20 0.50 127.50
ABD 2 Yıllık 3.1740 -0.80 -8.10 244.40
Almanya 10 Yıllık 0.9100 1.00 -1.40 108.70
Almanya 2 Yıllık 0.5390 1.30 7.20 116.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.4405 -0.08 -0.87 3.06
USDIDR 14,760.35 -0.11 -0.68 3.64
USDTRY 17.9607 0.00 0.33 34.01
USDRUB 61.3750 -1.01 1.49 -18.04
USDBRL 5.0972 -0.04 -0.57 -8.51
USDCNY 6.7899 0.24 0.55 6.83
USDMXN 19.8380 0.01 -1.98 -3.34
USDCZK 24.0860 0.14 0.41 10.08
USDHUF 393.4500 0.15 1.23 21.17
USDPLN 4.6090 0.05 0.13 14.24
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Euro/Dolar

Dün piyasalarda yapılan ankete göre Euro Bölgesi ekonomisinin
resesyona girmesi olasılığı Kasım 2020'den bu yana görülen en
yüksek seviyeye çıktı. Almanya'da artan enerji maliyetinin
finansmanı için tüketicilere uygulanacak vergi planının detayları belli
olmaya başladı. Konuya ilişkin resmi açıklamalar takip edilecek.
Fed New York Şubesi imalat endeksi, ağustosta 31,3 değerine
gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine sektörde daralma olduğuna
işaret etti. Yarın açıklanacak Fed tutanakları öncesi veriler her ne
kadar düşük faiz artışına işaret etse de piyasalarda eylül istihdam
verisine ilişkin güçlü beklentiler 75 baz puanlık artış
yaşanabileceğine ilişkin endişeleri güçlendiriyor. Paritede 1,0119 -
1,0080 - 1,0005 seviyeleri destek, 1,0194 - 1,0233 - 1,0307 izlenen
dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0381

  1.0318  

 1.0281   

1.0245    

 1.0182   

  1.0118  

   1.0082

GBP/USD

Bu sabah İngiltere’de işsizlik verileri takip edildi. Buna göre ülkede
geçen ay %3,8 olan işsizlik bu ay da değişmedi. Güçlü gelen verinin
ardından İngiltere Merkez Bankası’nın 50 baz puanlık faiz artırımı
ihtimali kuvvetlendi. Ülkede yarın açıklanacak enflasyon verisi de
merkez bankasının kararı üzerinde belirleyici olacaktır. ABD'de ise
yatırımcıların dikkati yarın yayımlanacak Fed tutanaklarına çevrildi.
Uzmanlar verilerin düşük bir faiz artışına işaret ettiğini ancak Eylül
başında istihdam verisinin güçlü gelmesinin 75 baz puanlık artışı
tetikleyebileceğini kaydetti. GBPUSD için 1.2118 – 1.2182 – 1.2216
seviyeleri direnç, 1.2020 – 1.1986 – 1.1922 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2372

  1.2292  

 1.2226   

1.2159    

 1.2079   

  1.1999  

   1.1933
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USD/TRY

Kurda yatay seyirlerin devam ettiği bir haftaya başladık. Açıklanan
verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı kalmaya devam ediyor.
Çin’de beklentilerin altında gelen sanayi üretimi ve perakende
satışlar, ABD tarafında ise New York Fed imalat endeksinin temmuz
ayında -31,30 ile Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye
gerilemesi küresel durgunluk endişelerini artırdı. Küresel durgunluk
endişeleri nedeniyle dün dolar endeksinde yükseliş eğilimleri
görülürken, gelişmekte olan ülke para birimleri ise dolar karşısında
ağırlıkla değer kaybetti. Bugün yurt içerisinde konut satışları, ABD
tarafında ise inşaat izinleri, konut satışları ve sanayi üretim endeksi
verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle
17,95’li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0563

  18.0196  

 17.9768   

17.9339    

 17.8973   

  17.8606  

   17.8178

EUR/TRY

Haftanın ilk işlem günü piyasalarda yapılan ankete göre Euro
Bölgesi ekonomisinin resesyona girmesi olasılığı Kasım 2020'den
bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Avrupa’nın en büyük
ekonomisi olan Almanya'da artan enerji maliyetinin finansmanı için
tüketicilere uygulanacak vergi planının detayları belli olmaya
başladı. Konuya ilişkin resmi açıklamalar takip edilecek. Hazine ve
Maliye Bakanlığı temmuz ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe
verilerini yayımladı. Buna göre bütçe 64 milyar TL açık verdi. TÜİK
Nisan-Haziran 2022 işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2.
çeyrekte mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,4 puan
azalarak %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 18,23’lü seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6521

  18.5323  

 18.4511   

18.3700    

 18.2502   

  18.1305  

   18.0493
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XAU/USD

Ons altın, dün yeniden 1800$ direncine doğru bir hareket
yapmasına karşın sonrasında bu direnci aşamadığı için yeniden
geri çekilme yaşandı. Bir süredir, ons altında 1780-1800$ arasında
seyirlerin daha da yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Fed ile ilgili
beklentiler, resesyon kaygısı derken piyasalarda etkili olan risk
başlıkları hala sürüyor. Bu nedenle, ons altında da temkinli seyirler
görülüyor. Yarınki Fed toplantısının tutanakları, ons altın için önemli
olabilir. Bugün için ABD'de açıklanacak kapasite kullanım oranı ve
sanayi üretimi verileri takip edilecek. Dolar endeksi bu sabah
106,51 seviyesinde işlem görüyor. Ons altın için 1784$ - 1796$ -
1814$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1757$ -
1755$ - 1738$ destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,834.55

  1,814.76  

 1,802.97   

1,791.19    

 1,771.40   

  1,751.61  

   1,739.83

DAX Yakın Vade

Rusya’dan doğalgaz sevkiyatının kesilme ihtimali Avrupa’da yüksek
enerji maliyetleriyle resesyon beklentisini güçlendiriyor. Anketlere
göre ekonomistlerin Euro Bölgesi’nde resesyon beklentisi yüzde
60’a ulaştı. Resesyonun en çok Almanya’yı etkilemesi bekleniyor.
Ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayında olduğu
gibi Eylül ayında da 50 baz puanlık faiz artışına gitmesini bekliyor.
DAX son işlem gününü %0,15 yukarıda tamamladı. Bugün saat
12.00’de Ağustos ayı ZEW Ekonomik Hissiyatı verisi takip edilecek.
Verinin bu ay sabit kalması bekleniyor. Endeks için 13.902 – 13.952
– 14.039 seviyeleri direnç, 13.766 – 13.679 – 13.629 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,896.00

  13,819.00  

 13,750.00   

13,681.00    

 13,604.00   

  13,527.00  

   13,458.00
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Dow Jones Yakın Vade

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi %0,45 artışla 33.912 seviyesinden
kapanış gerçekleştirdi. Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin
beklentilerin altında kalması sonrası güçlenen resesyon
endişeleriyle güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde
toparlanma gösterdi. ABD'de bugün Home Depot, Walmart ve
Target gibi büyük perakende şirketlerinin finansal sonuçları
açıklanacak söz konusu şirketlerin bilançolarında ekonominin
duruma dair ipuçları aranacak. Endeks vadeli işlem kontratlarında
yeni günde de sınırlı düşüşler etkili oluyor. 34.016 – 34.187 –
34.454 direnç, 33.579– 33.313 – 33.142 destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,416.33

  33,240.67  

 33,016.33   

32,792.00    

 32,616.33   

  32,440.67  

   32,216.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi %0,40 artarak 4.297 seviyesinden pazartesi günü
kapanış gerçekleştirdi. Asya'da açıklanan makroekonomik verilerin
beklentilerin altında kalması sonrası güçlenen resesyon
endişeleriyle güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde
toparlanma gösterdi. Yeni günde ise, Çin ve ABD'den ekonomik
aktiviteye yönelik veriler durgunluk endişelerinin yeniden öne
çıkmasına yol açarken küresel piyasalardaki risk iştahının bu
olumsuz verilerden etkilenmediği görüldü. ABD'de bugün Home
Depot, Walmart ve Target gibi büyük perakende şirketlerinin
finansal sonuçları takip edilecek. 4.316 – 4.338 - 4.371 direnç,
4.261 – 4.227 – 4.205 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,236.58

  4,201.42  

 4,174.08   

4,146.75    

 4,111.58   

  4,076.42  

   4,049.08
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Brent Petrol

İran nükleer anlaşma görüşmeleri sürüyor. Bu görüşmelere dair
gelen haber akışları, petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. İran,
AB'nin hazırladığı taslak teklife yanıtını sunarken, anlaşmanın yakın
olduğunun sinyalini de verdi. Bu tablo karşısında, İran petrolünün
piyasaya gelecek olması, arz sıkıntısının bir nebze de olsa önüne
geçebilir ihtimali, fiyatların aşağı gelmesine neden olabiliyor. İran
petrolünün olası piyasaya gelmesi durumunda günlük ne kadar
üretim yapacağı da önemli. Arz kıtlığının önüne geçilmezse bu
durumda fiyatlardaki yükselişin önüne geçemeyebilir. Detaylar,
petrol fiyatlarının seyri açısından daha önemli. Brent petrol için
91,50$ - 89,50$ - 86,24$ destek noktaları, 94,76$ - 96,76$ -
100,02$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   100.19

  98.70  

 95.77   

92.85    

 91.35   

  89.85  

   86.93

USD/JPY

Japonya, koronavirüsün işletmeler üzerindeki kısıtlamalarının sona
ermesinin ardından tüketici harcamalarının artmasıyla ikinci
çeyrekte pandemi öncesi boyutuna ulaştı. Hükümet verilerine göre,
gayri safi yurtiçi hasıla bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık %2,2'lik bir
hızla büyüyerek %2,6'lık medyan tahminin altına düştü. Bu,
ekonominin boyutunu 2019'un sonundaki seviyenin üzerinde 542,1
trilyon yen'e (4,1 trilyon dolar) yükseltti. Öte yandan Japonya
Başbakanı Fumio Kishida, Tarım Bakanı Tetsuro Nomura'ya yurt içi
un üreticilerine satılan ithal buğdayın fiyatını Ekim ayından
başlayarak sabit tutmaları talimatı verdiğini belirtti. USDJPY paritesi
için 133,73 – 134,18 – 134,77 seviyeleri direnç, 133,14 – 132,69 –
132,10 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   135.61

  135.02  

 133.96   

132.90    

 132.30   

  131.70  

   130.64
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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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