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Piyasa Gündemi

Avrupa’da süregelen enerji krizi ve artan resesyon endişeleri ile dün
İngiltere’de zirvelerini yenilen enflasyon verisinin faiz artış
beklentilerini yükseltmesi küresel risk iştahı üzerinde baskı
oluşturdu. FOMC tutanaklarında enflasyon düşene kadar faiz
artışlarına devam edileceği vurgulandı. Bugün TCMB toplantısı
yakından izlenecek olup, konsensus beklentiler ve Gedik Yatırım
olarak bizim beklentimiz faiz oranlarında bir değişim olmayacağı
yönünde şekilleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    14:00 Türkiye – TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye ile İsrail diplomatik ilişkileri normalleştirme kararı aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da yaptığı açıklamada
Tel Aviv'e büyükelçi atayacaklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İsrail
arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve
karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini
desteklediğini dile getirdi. Yurt içinde bugün günün öne çıkan başlığı
TCMB PPK toplanısı ve vereceği mesajlar olacak.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi ekonomisi Nisan-Haziran döneminde yüzde 0,6 ile
tahminlerin altında büyüdü. Açıklanan veri, Avrupa ekonomisinin
görece güçlü seyrettiğine işaret ederken analistler enerji kıtlığının
enflasyonu daha da yükselteceğine ve bölge ekonomisinin
resesyona gireceğine dair endişeli. Analistlere göre bölge
ekonomisinin 2 çeyrek üst üste küçülme ihtimali çok muhtemel.
Enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 8 olarak Avrupa Merkez
Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olması
bekleniyor. Bugün, yetkililerden gelecek olan açıklamalar takip
edilecek. ECB üyesi Schnabel dün yaptığı açıklamalarında teknik
resesyonun mümkün olduğunu ve enflasyonun kısa vadede
hızlanabileceğinin altını çizdi.

ABD

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar, petrol
fiyatlarındaki sert düşüşün diğer kategorilerdeki sonuçları
dengelemesiyle Temmuz'da değişmedi. Beklenti yüzde 0,1 artıştı.
Öte yandan Fed dün, 27 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen son
toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı. Fed yetkilileri
tutanaklarda, enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığını ve
gelecekteki faiz artırım hızının verilere bağlı olduğunu belirtti. Diğer
taraftan, enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımına
devam edileceği vurgulandı. Son olarak ABD yönetimi, Çin ile
gerilimin yüksek olduğu bir dönemde Pekin yönetimiyle ve
egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni ticaret girişimi kapsamında
resmi görüşmelere başlanacağını duyurdu.

 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9650 0.08 0.10 34.04
EURTRY 18.2536 -0.09 -1.47 20.84
EURUSD 1.0162 -0.18 -1.51 -10.67
GBPUSD 1.2015 -0.29 -1.51 -11.22
USDJPY 135.30 0.17 1.72 17.55

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2578 5.00 0.53 396.78
Dolar Endeksi 106.8370 24.00 167.20 1,116.70
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,262.25 -0.34 1.25 -10.43
DAX Yakın Vade 13,620.00 0.04 -0.47 -14.10
Dow Jones Yakın
Vade 33,881.00 -0.24 1.73 -6.47

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,761.83 -0.02 -1.55 -3.71
Gram Altın 1,017.61 0.05 -1.43 30.30
WTI 87.47 0.47 -6.32 15.81
BRENT 93.09 0.45 -5.66 19.70
Bakır 3.57 -1.13 -2.91 -19.44

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.1400 -42.00 -201.00 -356.00
Türkiye 10 Yıllık 16.9300 3.00 26.00 -739.00
ABD 10 Yıllık 2.8960 -0.40 0.80 138.20
ABD 2 Yıllık 3.2910 1.20 9.70 256.10
Almanya 10 Yıllık 1.1060 1.70 13.30 128.30
Almanya 2 Yıllık 0.7710 4.20 21.60 139.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.7564 0.56 3.06 5.04
USDIDR 14,839.70 0.47 0.70 4.20
USDTRY 17.9650 0.08 0.10 34.04
USDRUB 60.5250 0.04 -0.16 -19.18
USDBRL 5.1668 0.01 0.22 -7.26
USDCNY 6.7953 0.21 0.75 6.91
USDMXN 20.0517 0.38 0.51 -2.29
USDCZK 24.1540 0.16 2.44 10.39
USDHUF 397.4840 0.31 3.88 22.41
USDPLN 4.6337 0.34 2.08 14.85
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi ekonomisi gayrı safi yurtiçi hasıla büyüme tahmini
Nisan-Haziran dönemi için çeyreklik bazda %0,6'ya, geçen yılın
aynı dönemine göre ise %3,9'a revize edildi. ABD'de perakende
satışlar, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün diğer kategorilerdeki
olumlu sonuçları dengelemesiyle temmuz ayında değişim
göstermedi. Tüketici harcamalarının iyi seviyede olması ekonominin
hali hazırda resesyonda olduğuna dair endişelerin hafiflemesinde
etkili olabilir. Fed son toplantısına ait yayımladığı tutanaklarda,
enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı ve enflasyon
önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımına devam edileceği
belirtildi. Paritede 1.0205 – 1.0232 – 1.0262 seviyeleri direnç,
1.0147 – 1.0117 – 1.0090 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 paritesinde dün dalgalı bir seyir hakimdi. Fed
Tutanakları'ndan sonra kısa bir sıçramanın ardından yeniden
1.0250 civarında fiyatlanıyor. Paritede, Birleşik Krallık enflasyon
verilerinin ardından fiyatlamalar haftalık zirveye çıksa da yüksek
fiyat baskısının durgunluğa yol açabileceğine dair korkular
GBPUSD baskılamaya devam ediyor. GBP/USD, iki aylık aşağı
eğimli direnç çizgisini, 1.2260'ı geçemediği sürece düşüş devam
edebilir. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları, politika
yapıcıların ağustos ayındaki 75 baz puanlık faiz artışını güçlü bir
şekilde desteklediğini ve bir noktada yavaşlayan bir artış hızı
gördüklerini belirtti. GBPUSD için 1.2119 – 1.2188 – 1.2234
seviyeleri direnç, 1.2004 – 1.1958 – 1.1889 seviyeleri 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 temmuz ayında perakende satışlar değişim göstermeyerek
pozitif görünüm sergilerken, FOMC toplantı tutanaklarında ise
enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı ve enflasyonda
önemli ölçüde düşüş görülene kadar faiz artırımlarına devam
edileceği vurgulandı. Tutanaklarda faiz artış hızının ise verilere
bağlı olduğu belirtildi.  Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde
etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Hafta boyunca da kurda düşük
volatilitede yatay seyirler etkili olmakta. Bugün yurt içinde TCMB
faiz kararı takip edilecek olup, bizim ve piyasanın beklentisi politika
faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit tutulacağı yönünde. Bu sabah
yatay seyirlerin devam ettiği Dolar/TL’de, saat 08:30 itibariyle
17,95'li seviyelerden işlemler geçiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0441

  18.0128  

 17.9613   

17.9097    

 17.8785   

  17.8472  

   17.7957

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün ikinci çeyrek büyüme rakamları takip edildi.
Bölge ekonomisinde gayrı safi yurtiçi hasıla büyüme tahmini Nisan-
Haziran dönemi için çeyreklik bazda %0,6'ya, geçen yılın aynı
dönemine göre ise %3,9'a revize edildi. Yurt içinde dün açıklanan
önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip
edildi. Türkiye ile İsrail diplomatik ilişkileri normalleştirme kararı aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da yaptığı açıklamada
Tel Aviv'e büyükelçi atayacaklarını duyurdu. Bugün TCMB’nin faiz
kararı ve verilecek mesajlar ön planda olacak. Avrupa cephesinde
ise Euro Bölgesi enflayson rakamları takip edilecek. 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 piyasaların bu haftaki gündemi Fed toplantısının
tutanaklarıydı. Dün akşam yayınlanan tutanaklarda, enflasyonun
düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı ve enflasyon beklenen şekilde
düşene kadar faiz artışlarına devam edeceklerinin sinyali verildi.
Tutanaklar taze bir veri değil, temmuz ayı toplantısına dair
tutanaklardı. Eylül ayı toplantısına yönelik beklentileri etkilemesi
açısından önemliydi. Faiz artışına devam edileceğine dair mesaj
verilmesi, Dolar pozitif, altın negatif bir şekilde yorumlanıyor. Ancak
dünkü tutanaklar sonrası ons altın üzerinde sert bir oynaklık
izlenmedi. Sınırlı bir negatif hareket yarattığı görüldü. Bugün içinde
ABD'den açıklanacak veriler takip edilebilir. Ons altın için 1776 $ –
1790 $ – 1798 $ seviyeleri direnç, 1753 $ – 1745 $ – 1731 $
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 üçüncü işlem gününü düşüşle
tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde
0,91 değer kaybederek 439,03 puana geriledi. DAX 30 endeksi
yüzde 2,04 düşerek 13.626 puana indi. DAX endeksinde sert
satışların odağında gayrimenkul ve takdirsel tüketim hisseleri yer
aldı. Euro Bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe
kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti. İngiltere'de enflasyon, temmuz
ayında yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Avrupa borsalarında satışların bugünde devam ettiği gözlemleniyor.
Endeks için 13.872 – 14.091 – 14.228 seviyeleri direnç, 13.517 –
13.380 – 13.161 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 piyasaları dün, perakende sektöründen gelen zayıf kazanç
raporları ve Fed’in Temmuz politika toplantısının tutanaklarının
ardından yükselişine ara verdi. Dow Jones %0,5 düşüşle 33.980
seviyesinde kapandı. Öte yandan ABD perakende satışları
Amerikalı tüketicilerin mobilya, gıda, elektronik ve çevrimiçi
mağazalara yaptığı harcamaları artırmasıyla temmuz ayında 682,8
milyar $ ile sabit kaldı. Dün açıklanan son Fed toplantısı tutanakları,
merkez bankasının yükselen fiyatları kontrol altına almak için faiz
oranlarını daha da yükseltmeye kararlı olduğunu gösterdi.  Endeks
için 34,177 – 34,362 - 34.549 seviyeleri direnç, 33,804 – 33,617 –
33,432 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,531.67

  34,354.33  

 34,158.67   

33,963.00    

 33,785.67   

  33,608.33  

   33,412.67

S&P 500 Yakın Vade

Hisse senetleri, yatırımcıların perakende sektöründen gelen kazanç
raporları ve Fed’in son toplantısının tutanaklarının yayımlanmasıyla
çarşamba günü baskı altına girdi. S&P 500 günü %0,7 düşüşle
kapattı. Dün açıklanan Fed tutanaklarına göre Fed yetkilileri,
enflasyonun önemli ölçüde düştüğüne dair daha net kanıtlar
bulunana kadar agresif faiz artırımı kampanyalarına devam
edeceklerini belirttiler. Ancak yatırımcılar tutanakları ABD'deki
sıkılaşma döngüsünün tahmin edilenden daha az agresif
olabileceğinin bir işareti olarak yorumladılar. Endeks için 4.311 –
4.343 – 4.371 seviyeleri direnç, 4.251 – 4.223 – 4.192 seviyeleri
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
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif alıcılı seyrediyor. Bu hafta İran nükleer
anlaşma görüşmelerine dair haber akışları, petrol fiyatlarının da
seyrini etkiledi. Görüşmelerde ilerleme kaydediliyor olması,
piyasalarda İran petrolünün yakında geleceğine dair beklentileri
güçlendiriyor. Bu durumda fiyatları baskılıyor. İlerleyen günler içinde
İran nükleer anlaşma görüşmelerine yönelik haber akışları takip
edilebilir. Bu hafta API ve DOE tarafından açıklanan petrol
stoklarında azalma görülmesi, fiyatların yükselişini destekledi.
Ancak veri bazlı olduğundan etkisi sınırlı kalııyor. OPEC genel
sekreteri, üretim için yeterli kapasite olmadığını ancak talepte
iyileşmenin sürdüğüne değindi. Brent petrol için 94.41 $ – 95.91 $ –
97.36 $ seviyeleri direnç, 91.46 $ – 90.91 $ – 88.51 $ seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   99.25

  97.51  

 95.66   

93.81    

 92.07   

  90.34  

   88.49

USD/JPY

USD/JPY Federal Açık Piyasa Komitesi Tutanaklarının ardından
düşüşe geçerken ABD Hazine getirilerindeki artış paritede
toparlanma sinyallerine yardımcı oluyor. USDJPY, 50 günlük
hareketli ortalama seviyesi olan 135.38 ‘i üssel olarak kırabilirse
pozitif eğilim izlenmeye devam edebilir. Dün açıklanan tutanaklarda
Fed yetkilileri enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığını ve
gelecekteki faiz artırım hızının verilere bağlı olduğunu belirtti. Diğer
taraftan, enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımına
devam edileceği vurgulandı. Parite için 135,73 – 136,41 – 137,32
seviyeleri direnç, 134,14 – 132,22 – 132,55 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.14

  137.32  

 136.16   

135.01    

 133.19   

  131.37  

   130.22

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 18 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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