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Piyasa Gündemi

Avrupa’da süregelen enerji krizi, artan resesyon korkuları ve
jeopolitik endişeler küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.
Ekonomik veri akışları ile merkez bankalarının yönlendirmeleri risk
iştahı ve fiyatlamalar üzerinde temel belirleyici olurken, bu hafta 25
 - 27 Ağustos'ta gerçekleşecek Jackson Hole Sempozyumu
yakından takip edilecek. Hafta sonu TCMB kredi faizleri ve büyüme
hızına yönelik yeni bir düzenlemeye giderken, bu konuda geçen
haftaki toplantıda mesaj verilmişti. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    Önemli bir ekonomik veri akışı bulunmaktadır. 

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, borsa öncülüğünde sermaye
piyasalarının derinleşmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bakan Nebati
‘’Borsa İstanbul işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere
1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım
girişi gerçekleşti." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay
hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek,
depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi
paylaşacağız." dedi. Ağustos toplantısında sürpriz bir şekilde faiz
indirimi kararı alan TCMB kredi faizleri ve büyüme hızına yönelik
yeni düzenleme yaptı. Resmi Gazete’de yayınlanan
düzenlemelerle, bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına
getirilen katsayıya bağlı olarak menkul kıymet tesis etmek zorunda
kalacak. Faizi %22,85’i aşan krediler için %20, %29,38’i aşan
krediler için kredi tutarının %90’ı kadar menkul kıymet tesis
edilecek. Yurt içinde açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Deutsche Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası
Yönetim Kurulu Üyesi Joachim Nagel, enerji krizinin tırmanması
halinde Almanya'nın resesyonla karşı karşıya kalacağı konusunda
uyardı. Nagel, daha fazla faiz artırımının olması gerektiğini de
sözlerine ekledi. Nagel, "Orta vadeli enflasyon beklentilerini %2'de
sabit tutmak çok önemli olacak" dedi. Euro bölgesi için ekonomik
beklentiler, durgunluğun giderek daha olası görünmesiyle bazı
analistlerin AMB’nin faiz artırımına ilişkin tahminlerini
yumuşatmasına neden oldu. Bu hafta piyasaların gündeminde
Jackson Hole var. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine
Lagarde’ın katılmayacağı toplantıda yatırımcılar Avrupa için
bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel’in konuşmasını
takip edecek.

ABD

Haftanın son işlem gününde, dolar endeksinin 108 seviyesine
yükselmesi tahvil getirilerindeki yükselişi desteklerken; Eylül ayı
FED toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımı %55 oranla fiyatlandı.
Bu gelişmeler hisse senedi endekslerine sert satış getirirken ABD
endeksleri düşüşle haftayı tamamladı. Bu haftanın gündeminde ise
Jackson Hole Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın
para politikasına ilişkin mesajları ile birlikte yoğun veri gündemi var.
Fed yetkililerinin geçtiğimiz hafta takip edilen sözle
yönlendirmelerinde para politikasına ilişkin net bir mesaj vermemesi
de Powell’ın konuşmasını önemli kılıyor. Powell'ın açıklamalarında
enflasyon ve resesyon ikileminde kalan piyasalara Fed'in olası para
politikası adımlarına ilişkin ipuçları beklenirken, söz konusu
açıklamalar piyasalarda oynaklığı artırabilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.1180 0.08 0.87 35.18
EURTRY 18.1659 -0.10 -0.47 20.26
EURUSD 1.0027 -0.13 -1.31 -11.86
GBPUSD 1.1823 -0.07 -1.91 -12.64
USDJPY 137.09 0.11 2.84 19.10

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2203 -4.48 0.25 393.03
Dolar Endeksi 0.0000 0.00 0.00 0.00
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,205.50 -0.61 -2.16 -11.62
DAX Yakın Vade 13,450.00 -0.58 -2.57 -15.17
Dow Jones Yakın
Vade 33,528.00 -0.53 -1.02 -7.45

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,742.51 -0.27 -2.08 -4.76
Gram Altın 1,015.04 -0.20 -1.22 29.97
WTI 88.94 -0.74 1.64 17.75
BRENT 94.81 -0.59 1.74 21.91
Bakır 3.65 0.06 1.57 -17.71

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 17.6200 -57.00 -245.00 -508.00
Türkiye 10 Yıllık 16.9300 0.00 21.00 -739.00
ABD 10 Yıllık 2.9680 -0.30 18.10 145.40
ABD 2 Yıllık 3.2470 2.10 6.50 251.70
Almanya 10 Yıllık 1.2040 -2.70 30.40 138.10
Almanya 2 Yıllık 0.8060 -1.30 28.00 143.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0234 0.15 3.46 6.71
USDIDR 14,878.90 0.02 0.69 4.47
USDTRY 18.1180 0.08 0.87 35.18
USDRUB 59.0250 -0.80 -4.80 -21.18
USDBRL 5.1706 0.02 1.40 -7.19
USDCNY 6.8268 0.14 0.79 7.41
USDMXN 20.1986 0.19 1.83 -1.58
USDCZK 24.5657 0.09 2.14 12.27
USDHUF 404.5820 0.47 2.99 24.60
USDPLN 4.7320 0.03 2.72 17.29

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 22 Ağustos 2022

Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü Almanya’da temmuz ayı üretici fiyat
enflasyonu aylık bazda %5,3, yıllık bazda %37,2 artış kaydederek
tarihin en büyük artışını kaydetti. Ukrayna’daki savaştan sonra
enerji fiyatlarının zirveye çıktığı ülkede veri, temmuzda hem aylık
hem yıllık bazda rekor kırdı.  Fed yetkilileri, açıklamalarında Fed'in
yüksek seyrine devam eden enflasyonu kontrol altına almak için
faizleri artırmaya devam etmesi gerektiğini vurgularken, bu
artırımların ne büyüklükte ve hızda gerçekleştirileceği konularında
fikir ayrılığı yaşıyor. Dolar endeksinde yükseliş sürerken, paritede
geri çekilme kaydedilmektedir. Paritede 1,0055 - 1,0079 - 1,0119
seviyeleri direnç, 1,0015 - 0,9992 - 0,9952 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0545

  1.0457  

 1.0378   

1.0300    

 1.0211   

  1.0123  

   1.0044

GBP/USD

Bu ayın başlarında İngiltere Merkez Bankasının, yıl sonundan
itibaren 15 aylık bir resesyonun başlayacağı uyarısında
bulunmasının ardından bu hafta salı günü açıklanacak olan PMI
verileri yakından izlenecek. İngiltere'de enflasyon, temmuz ayında
%10,1 ile Şubat 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye
ulaştı ve bazı ekonomistler artan enerji ve gıda maliyetleri nedeniyle
önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde %15'e ulaşmasını bekliyor. Geçen
hafta açıklanan veriler, ücretlerin fiyat artışının çok gerisinde
kaldığını ve tüketici güveninin rekor seviyelere gerilediğini gösterdi.
Öte yandan Jackson Hole Toplantısı paritenin seyri açısından önem
arz ediyor. Parite için 1.1851 – 1.1910 – 1.1994 seviyeleri direnç,
1.1766 – 1.1707 – 1.1622 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2522

  1.2400  

 1.2309   

1.2219    

 1.2097   

  1.1975  

   1.1884

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 22 Ağustos 2022

USD/TRY

Geçen hafta TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek %13
seviyesine çekmesi sonrası kurda yükseliş eğiliminin 18,10’lu
seviyeler etrafında dalgalandığını gözlemledik. Bu hafta geneline
baktığımızda ise yurt içerisinde tüketici güveni, reel kesim güven
endeksi ve TCMB PPK toplantı özeti verileri izlenecek olup, ABD
tarafında da PMI, büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri ön
plana çıkacak. Ayrıca Fed Başkanı J. Powell’ın cuma günü Jackson
Hole Sempozyumunda yapacağı konuşma dikkatle izlenecek.
Bugün özelinde ise yurt içerisinde yabancı ziyaretçi sayısı, ABD
tarafında da Chicago Fed ulusal aktivite endeksi takip edilecek.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:45 itibariyle 18,11’li seviyelerde yatay
seyirlerde haftaya başladığını görüyoruz.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.1090

  18.0372  

 17.9553   

17.8735    

 17.8016   

  17.7297  

   17.6479

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde haziran ayında cari işlemler dengesi 3,24 milyar
euro seviyesinde açıklandı. Almanya’da temmuz ayı üretici fiyat
enflasyonu aylık bazda %5,3, yıllık bazda %37,2 artış kaydetti.
Böylece Almanya’da üretici fiyat enflasyonu tarihin en büyük artışını
kaydetti. Ukrayna’daki savaştan sonra enerji fiyatlarının zirveye
çıktığı ülkede veri, temmuzda hem aylık hem yıllık bazda rekor
kırdı.  Almanya Maliye Bakanlığı, ülke ekonomisi için görünümün
sıkıntılı olduğunu bildirdi. Ağustos toplantısında sürpriz bir şekilde
faiz indirimi kararı alan TCMB kredi faizleri ve büyüme hızına
yönelik yeni düzenleme yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati,
borsa öncülüğünde sermaye piyasalarının derinleşmeyi
sürdürdüğünü belirtti. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,13’lü seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8844

  18.7277  

 18.5683   

18.4088    

 18.2521   

  18.0955  

   17.9360
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XAU/USD

Bu haftanın gündemi Jackson Hole toplantısı olarak görülüyor. 25-
27 Ağustos tarihlerinde yapılacak toplantı için piyasalarda tedirgin
bir bekleyiş var. Cuma günü, Fed Başkanı Powell'ın konuşma
yapması bekleniyor. Konuşmasında vereceği sinyaller, eylül ayı
toplantısına dair beklentileri etkileyebilir. Piyasada şu anda 50-75
baz puanlık ihtimaller hala masada duruyor. Powell'dan gelecek
mesajlar, bunu daha da netleşebilir. Cuma gününe kadar
piyasalarda Powell bekleyişi olacaktır. Bu nedenle zaman zaman
volatilite görülse bile Powell öncesi yeni bir trend oluşması
beklenmiyor. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Dolar endeksi bu sabah 108,15 puan çevresinde. Ons
altın için 1750$ - 1755$ - 1764$ direnç noktaları, 1741$ - 1736$ ve
1728$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,824.60

  1,816.27  

 1,804.29   

1,792.32    

 1,783.99   

  1,775.67  

   1,763.69

DAX Yakın Vade

Avrupa tarafından enerji sıkıntısına işaret eden haberler gelmeye
devam ediyor. Almanya’da Başbakan Olaf Scholz ve Ekonomi
Bakanı Robert Habeck, ülkelerinin Rusya’dan gerçekleştirdiği
doğalgaz ithalatını bu kış tamamen ikame edemeyebileceğini
açıkladı. Scholz ve Habeck, bu yıl tamamen sona erdirilmesi
planlanan nükleer santralleri yeniden canlandırmanın seçenekler
arasında olduğunu belirttiler. DAX endeksi cuma gününü %1,12
düşüşle kapatırken, yeni haftada endeksteki negatif görünümün
devam ettiği belirtilebilir. Bugün Almanya’da açıklanacak önemli bir
veri bulunmazken piyasalar Jackson Hole Toplantısını takip ediyor
olacak. Endeks için 13.506 – 13.595 – 13.666 dirençler, 13.414 –
13.325 – 13.247 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,139.33

  14,010.67  

 13,907.33   

13,804.00    

 13,675.33   

  13,546.67  

   13,443.33
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Dow Jones Yakın Vade

Fed'in Eylül’deki faiz kararına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle
endeksler, haftanın son işlem gününde negatifti. Analistler, Fed'in
uzun süre sıkı para politikası izlemesinin dünyanın en büyük
ekonomisini resesyona sürükleyebileceğinden endişe duyulduğunu
belirtti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, eylüldeki faiz
artırımının boyutuna karar vermek için daha çok zaman olduğunu
belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in eylül
toplantısında %57,5 ihtimalle 50 baz puan ve %42,5 ihtimalle 75
baz puanlık faiz artışına gideceği tahminine devam edildi. Powell'ın
bu hafta Jackson Hole Sempozyumu'nda yapacağı konuşma
yakından takip edilecek. 33,925 – 34,161 – 34,316 dirençler, 33,533
– 33,378 – 33,142 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,298.67

  34,013.33  

 33,865.67   

33,718.00    

 33,432.67   

  33,147.33  

   32,999.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksinde momentum kaybı devam ediyor. Endeks
haftanın son işlem gününü 4228 puandan kapattı. Endekste trendin
yeniden kazanımı için 4220 seviyesi üzerinde kalıcı kapanışlar
görmek gerekebilir. 4315 bandı ise önemli bir direnç bölgesi olarak
belirtilebilir. Sektörel bazda dağılıma baktığımızda %2.10 kayıpla en
çok tüketim sektöründe geri çekilme görüldü. Finans sektörü %2.02,
teknoloji %1.83 oranında kayıplarla günün en çok değer kaybeden
sektörleri oldular. Sağlık ve enerji sektörleri ise yatay seyrettiler.
Endeks vadeli işlem kontratlarında düşüşler etkili olmaya devam
ediyor. Endeks için 4.270 – 4.312 – 4.337 seviyeleri direnç, 4.203 –
4.178 – 4.135 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,303.67

  4,282.08  

 4,245.92   

4,209.75    

 4,188.17   

  4,166.58  

   4,130.42
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya hafif satıcılı başladı. Geçtiğimiz hafta,
İran nükleer anlaşma görüşmeleri nedeniyle petrol fiyatları üzerinde
baskı vardı. Görüşmelerde ilerleme kaydediliyor olması, İran
petrolünün piyasaya gelme ihtimalinin güçlenmesi, fiyatlarında
aşağı gelmesine neden oldu. Ancak sonuçlanan bir durum hala yok.
Görüşmeler sürüyor. Bu haftada görüşmelerle alakalı olası
açıklamalar takip edilebilir. Petrolün ana hikayesinde arz-talep
dengesizliği devam ediyor. Piyasaya yeteri kadar üretim yapılamıyor
ve bu durumda bir süre daha arz sıkıntısının devam etmesine
neden olacak gibi duruyor. Bu nedenle, fiyatlarda geri çekilmeler
sınırlı kalıyor. Brent petrol için 95,96$ - 97,69$ - 99,57$ dirençler,
94,08$ - 92,35$ - 90,47$ desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   102.48

  99.91  

 98.22   

96.54    

 93.96   

  91.39  

   89.70

USD/JPY

Geçtiğimiz hafta Japonya’dan gelen TÜFE verileri, dünyada ultra
gevşek para politikası uygulayan ülkelerden biri olan Japonya'da
enflasyon ivmesinin yükseldiği sinyalini verdi. Ülkede çekirdek
enflasyon göstergesi Temmuz'da %2,4 olarak kaydedildi ve bu
rakam Japonya Merkez Bankası’nın enflasyon hedefinin %2’lik
hedefinin üzerinde gerçekleşti. Enflasyon verilerini değerlendiren
ekonomistler şimdilik Japonya Merkez Bankası'nın enflasyondaki
yükseliş nedeniyle parasal genişlemede geri adım atmasının olası
gözükmediğini belirtti. Bu hafta Jackson Hole Toplantısından
gelecek açıklamalar paritenin seyri açısından önem arz ediyor.
Parite için 137,50 – 138,12 – 139,01 seviyeleri direnç, 136,60 –
135,98 – 135,09 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   138.06

  136.68  

 134.78   

132.88    

 131.51   

  130.13  

   128.23
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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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