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Piyasa Gündemi

S-400 konusunda ikinci bir anlaşmaya varıldığına dair haberler ilk
fiyatlamalarda risk priminde yükselişe ve Borsa İstanbul’da sert
satışlara neden oldu. Anlaşma iddiasının ardından Savunma ve
Sanayi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada yeni bir gelişmenin söz
konusu olmadığı ve ilk anlaşmaya göre sürecin devam ettiği
bildirildi. Gelen açıklama sonrasında yurt içinde hızlı bir toparlanma
yaşandı. Bugün yayınlanacak FOMC tutanakları küresel piyasaların
takibinde yer alacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – GSYH 2022/2Ç Önem: Yüksek
•    21:00 ABD – FOMC Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuz
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 azalarak 93 bin 902
oldu. Böylelikle Ağustos 2021'den bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş
kaydedildi. Temmuz'da aylık bazda gerileme ise %38 oldu.  Dün
Rus haber ajansı Tass’a göre, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği
Teşkilatı Başkanı Dmitry Shugaev, Rusya ve Türkiye’nin ikinci S-
400 füze sistemi tedariği sözleşme imzaladığını söylemişti. Ancak
anlaşma iddiasının ardından Savunma Sanayii Başkanlığı da "Yeni
bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç
devam etmektedir" açıklamasında bulundu. Yurt içinde bugün
açıklanacak önemli haber akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Almanya'da yüksek enerji maliyetlerinin hanehalkı ve şirketlere
olumsuz etkisiyle halihazırda düşük seviyelerde seyreden yatırımcı
güveni, Ağustos'ta düşüşünü sürdürdü. ZEW Enstitüsü'nün
yatırımcı beklentileri endeksi Ağustos'ta düşüşünü sürdürerek eksi
55,3 değerini aldı. Önceki ay endeks eksi 53,8 olmuştu. Euro
Bölgesi’nde, resesyon riskleri güçlenmeye devam ederken,
Almanya'nın doğal gaz tedariki problemine bir de kuraklığın
nehirlerdeki su seviyelerini düşürmesi eklendi. Bölgede devam eden
olumsuzluklar Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele
alanını daraltırken, bankanın bir sonraki toplantıda 50 baz puan faiz
artıracağına yönelik beklentilerin azalması dikkat çekiyor. Bugün,
Euro Bölgesi GSYİH verisi başta olmak üzere Avrupa tarafında
yoğun veri akışı gün içerisinde takip edilecek.

ABD

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat
izinleri talepteki azalmayla Temmuz'da 2021'den beri en düşük
seviyeye geriledi. ABD'de konut başlangıçları Temmuz'da aylık
yüzde 9,6 düşerek yıllıklandırılmış bazda 1,45 milyona geriledi.
ABD'de sanayi üretimi ise motorlu araç üretiminde yaşanan
toparlanmayla 3 ayda ilk kez yükselerek Temmuz'da aylık %0,6
arttı. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun
düşürülmesine yönelik kapsamlı sağlık, iklim ve vergi
düzenlemelerini içeren yasayı dün imzaladı. Bugün, FED’in temmuz
ayındaki toplantısının tutanaklarını yayımlaması bekleniyor.
Tutanaklar, Fed'in bir sonraki hamlesine ilişkin sinyaller için
yakından takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9549 0.12 0.46 33.96
EURTRY 18.2597 0.12 -0.81 20.88
EURUSD 1.0169 -0.04 -1.27 -10.61
GBPUSD 1.2103 0.04 -0.95 -10.56
USDJPY 134.47 0.18 1.19 16.83

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2078 2.28 2.65 391.78
Dolar Endeksi 106.4880 -0.20 128.30 1,081.80
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,307.75 0.00 2.32 -9.47
DAX Yakın Vade 13,935.00 0.18 1.66 -12.12
Dow Jones Yakın
Vade 34,125.00 0.02 2.60 -5.80

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,778.48 0.15 -0.77 -2.80
Gram Altın 1,026.65 0.28 -0.32 31.46
WTI 86.97 0.40 -4.49 15.15
BRENT 92.73 0.48 -3.94 19.24
Bakır 3.62 0.62 0.35 -18.21

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.5600 11.00 -177.00 -314.00
Türkiye 10 Yıllık 16.9000 0.00 9.00 -742.00
ABD 10 Yıllık 2.8320 1.40 4.30 131.80
ABD 2 Yıllık 3.2830 4.20 7.30 255.30
Almanya 10 Yıllık 0.9830 0.70 9.30 116.00
Almanya 2 Yıllık 0.6030 2.50 17.00 123.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.4154 0.22 1.20 2.90
USDIDR 14,741.75 -0.05 -0.17 3.51
USDTRY 17.9549 0.12 0.46 33.96
USDRUB 60.9250 -0.12 -1.14 -18.64
USDBRL 5.1456 -0.05 1.06 -7.64
USDCNY 6.7750 -0.19 0.76 6.59
USDMXN 19.9279 0.10 -0.51 -2.90
USDCZK 24.1323 0.03 2.15 10.29
USDHUF 397.4600 0.18 3.65 22.40
USDPLN 4.5957 0.04 1.21 13.91

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 17 Ağustos 2022

Euro/Dolar

Almanya’da ZEW yatırımcı güveni ağustos ayında 55,3 seviyesine
gerileyerek negatif bölgede kalmaya devam etti. Yüksek enerji
maliyetlerinin hanehalkı ve şirketlere olumsuz etkisi sürüyor.
ABD'de sanayi üretimi motorlu araç üretiminde yaşanan
toparlanmayla 3 ayda ilk kez yükselerek temmuz ayında %0,6
artışla beklentileri aştı. Kapasite kullanımı %80,3'e yükselirken,
imalat sanayi üretimi ise %0,7 yükseldi. Ülkede konut başlangıçları
ve inşaat izinleri talepteki azalmayla temmuz ayında aylık bazda
%9,6 düşerek yıllıklandırılmış bazda 1,45 milyona geriledi. Bugün
Fed tutanakları risk iştahı üzerinde etkili olacağından volatilitenin
artış kaydetmesine neden olabilir. Paritede 1.0202 – 1.0234 –
1.0275 seviyeleri direnç, 1.0130 – 1.0090 – 1.0058 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0355

  1.0304  

 1.0243   

1.0182    

 1.0131   

  1.0080  

   1.0019

GBP/USD

GBP/USD, ABD TÜFE verisinin ardından geçen hafta düşen takoz
oluşumundan yükselişe geçti. Ancak kırılma devam edemedi ve
önemli bir direnç seviyesi olan 1.2292 yeniden test edilmeden
paritede geri çekilme gözlendi. GBPUSD paritesi 1.2000 psikolojik
seviyesi ile 1.2150 arasında dar bant hareketine devam ediyor.
Dolar endeksi enflasyon sonrası gerilediği seviyelerden yükselişini
sürdürüyor. ABD'nin beklentilerin altında kalan enflasyon
rakamlarının ardından 104.615 seviyelerine kadar geri çekilen DXY
endeksi bugüne 106.36 seviyelerinden başladı. Güne başlarken
yoğun veri takviminin takip edildiği İngiltere’de TÜFE yıllık bazda
beklentiyi aşarak %10,1 artış kaydetti. GBPUSD için 1.2139 –
1.2181 – 1.2245 seviyeleri direnç, 1.2033 – 1.1969 –
1.1927seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2325

  1.2247  

 1.2160   

1.2073    

 1.1994   

  1.1916  

   1.1829
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USD/TRY

ABD’de sanayi üretimi temmuz ayında yüzde 0,6 artış ile
beklentileri aşarken, kapasite kullanım oranı ise yüzde 79,9’dan
yüzde 80,3’e yükseldi. İmalat üretiminde de aylık artış yüzde 0,7 ile
beklentileri aştı. ABD konut piyasasında ise talepteki azalma
nedeniyle konut başlangıçları 1,45 milyon seviyesine gerilerken,
inşaat izinleri ise 1,67 milyon oldu. Açıklanan verilerin fiyatlamalara
etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bugün ABD’de FOMC toplantı
tutanakları ve perakende satışlar verileri izlenecek. FOMC toplantı
tutanaklarında Fed’in faiz artış hızına ilişkin ipuçları aranacak. Yurt
içinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat
08:30 itibariyle 17,94’lü seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi
ise 106,36’lı seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0441

  18.0128  

 17.9613   

17.9097    

 17.8785   

  17.8472  

   17.7957

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ZEW yatırımcı
güveni ağustos ayında 55,3 seviyesine gerileyerek negatif bölgede
kalmaya devam etti. Yüksek enerji maliyetlerinin hane halkı ve
şirketlere olumsuz etkisi sürüyor. Yurt içinde TÜİK verilerine göre,
Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre %12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. Böylelikle Ağustos
2021'den bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş kaydedildi. Yurt içinde
bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilecek. Euro Bölgesi’nde ise 2. Çeyrek büyüme
rakamlarının açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 18,25’li seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5701

  18.4903  

 18.3653   

18.2404    

 18.1606   

  18.0808  

   17.9559
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, Fed ile ilgili beklentiler etkili olmaya devam
ediyor. Temmuz ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları, bugün
açıklanacak. Tutanaklar taze bir veri değil ancak faiz artış
döngüsüne devam eden Fed için tutanaklardaki detaylar, eylül ayı
toplantısına dair beklentileri de etkileyebilir. Tutanaklar sonrası
piyasalarda oynaklık görülebilir. Tutanaklar öncesinde gün
içerisinde Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD'de açıklanacak veriler
izlenebilir. Dolar endeksi bu sabah 106,35 puan çevresinde işlem
görüyor. Ons altın bir süredir 1770$-1800$ aralığını koruyor. Bu
aralığın üst bandını zorlamasına karşın 1800$ üzeri kapanışlarda
zorlanıyor. Temkinli bir seyir hakim. Ons altın için 1788 $ – 1793 $ –
1798 $ seviyeleri direnç, 1770 $ – 1765 $ – 1758 $ seviyeleri
destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,821.63

  1,808.28  

 1,791.79   

1,775.30    

 1,761.95   

  1,748.61  

   1,732.12

DAX Yakın Vade

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yatay pozitif bir
kapanış gerçekleştirirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,68
değer kazandı. Dün açıklanan ve ülke ekonomisindeki yakın dönem
beklentilerini ölçen ZEW Endeksi, 2008 krizi sonrası en düşük
seviyeye geriledi. Zew Endeksi Ağustos’ta -55,3 oldu. Gösterge
endeks pandemi başında -49,5’e gerilemesinin ardından geçen yıl
84,4’e kadar yükseliş göstermişti. Bu yılın ilk çeyreğinde %0,8
büyüme gösteren Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte ise büyüme
gösteremedi. Avrupa endekslerinde sınırlı yükselişle açılış
gerçekleşti. Endeks için 13.996 – 14.059 – 14.149 seviyeleri direnç,
13.843 – 13.753 – 13.691 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,822.67

  13,751.33  

 13,647.67   

13,544.00    

 13,472.67   

  13,401.33  

   13,297.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları, büyük perakende şirketlerinden
beklentinin üzerinde gelen finansal sonuçlar ile birlikte salı gününü
karışık bir görünümle tamamladı. Dow Jones salı gününü %0,71
yükselerek 34.152 seviyesinden kapattı. Walmart ve Home
Depot’un hisseleri, her iki perakendecinin de güçlü çeyrek sonuçları
açıklaması hisse senedi endeksinin yükselmesine yardımcı oldu.
Bugün açıklanacak Fed tutanaklarının vereceği görünüm,
piyasaların seyri açısından takip edilmelidir. 34.318 – 34.510 –
34.776 direnç, 33.859– 33.593 – 33.401 destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,774.00

  34,510.00  

 34,314.00   

34,118.00    

 33,854.00   

  33,590.00  

   33,394.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P500, Walmart ve Home Depot'tan gelen sonuçların desteği ile
yükseldi. Öte yandan teknoloji hisselerindeki baskı Nasdaq
tarafında yatay negatif bir kapanışı beraberinde getirdi. S&P 500
%0,2 artarak 4,305 seviyesine yükseldi. Tüketici ve temel gıda
sektörleri en büyük artışı sağlarken, S&P 500 perakende endeksi
%1,9 arttı. S&P 500 ayrıca önemli bir teknik seviye olan 200 günlük
hareketli ortalamanın üzerine çıkmaya da yaklaştı. Gösterge
endeks Nisan başından beri bu seviyenin üzerinde kapanmadı.
Yılın zorlu bir ilk yarısından sonra S&P 500, temmuz ayının
başından bu yana yaklaşık %14 artış yaşamış oldu. 4.331 – 4.353 -
4.380 direnç, 4.283 – 4.256 – 4.234 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,235.50

  4,211.75  

 4,176.75   

4,141.75    

 4,118.00   

  4,094.25  

   4,059.25

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 17 Ağustos 2022

Brent Petrol

Bu hafta Çin'den gelen verilerin, beklentileri karşılayamaması
piyasalarda tedirginlik yarattı. Çin ile ilgili büyüme endişelerinin
artması, petrol talebinin önümüzdeki dönemde düşmesi anlamına
da geliyor. Bu nedenle, petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir baskıya
neden oluyor. İlerleyen günlerde, Çin ile ilgili gelişmeler, petrol
fiyatlarının seyrini etkileyebilir. İran nükleer anlaşma görüşmeleri
devam ediyor. AB, İran'ın cevabını yapıcı bulduğunu söylerken,
ABD'nin de detayları incelediği belirtiliyor. İran petrolünün kısa
vadede, piyasaya dönmesi yabancı kurumlar tarafından pek
beklenmiyor. Ancak görüşmelerin yapıcı bir şekilde ilerlemesi,
fiyatları baskılamakta. Brent petrol için 95.18 $ – 97.66 $ – 99.40 $
seviyeleri direnç, 90.96 $ – 89.22 $ – 86.74 $ seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   99.25

  97.51  

 95.66   

93.81    

 92.07   

  90.34  

   88.49

USD/JPY

Japonya'nın ticaret açığı temmuz ayında, ithalatın zayıf yen ve
küresel yakıt enflasyonuna bağlı olarak rekor seviyeye çıkmasının
etkisiyle yükseldi. Maliye Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında
Japonya'nın ihracatı yüzde 19,0 artarken ithalatta artış yüzde 47,2
seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında gerçekleşen 10,2 trilyon
yen (76,06 milyar dolar) büyüklüğünde ithalat bugüne kadar görülen
en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti. İthalatın rekor kırmasına
yüksek ham petrol, kömür ve LNG fiyatları yol açtı. Paritede, yatay
pozitif bir seyir gözlenirken, 55 günlük hareketli ortalamasının
üzerinde seyreden paritede, momentumun korunması halinde 135
seviyesine kadar yükseliş sürebilir. Parite için 134,96 – 135,69 –
136,71 seviyeleri direnç, 133,22 – 132,20 – 131,47 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.14

  137.32  

 136.16   

135.01    

 133.19   

  131.37  

   130.22
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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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