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Piyasa Gündemi

Fed üyelerinden gelen açıklamalarda şahin tonun genel olarak
korunması, Fed’in önden yüklemeli faiz artışlarını sürdüreceğine
dair beklentiler ve bu haftaki Jackson Hole toplantısında şahin
mesajların geleceğine dair beklentiler küresel risk iştahı üzerinde
baskı oluşturuyor. Öte yandan Avrupa’daki enerji krizi ve resesyon
endişeleri de önemli risk başlıkları olarak izleniyor. Borsa
İstanbul’da ise bankalar öncülüğündeki yükseliş eğilimi devam
ediyor.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek 
•    17:00 ABD – Bekleyen Konut Satışları Önem: Orta

Türkiye

TUİK ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı. Buna
göre ağustos ayında bir önceki aya göre %6,1 oranında arttı;
Temmuz ayında 68,0 olan endeks, Ağustos ayında 72,2 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dar gelirliler için iki yeni destek için
çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bakan Nebati, kredi
düzenlemesine ilişkin "Bu adım ile faizlerde gerileme hedeflendi.
Büyük ihtimalle kredi faizlerinin Merkez Bankası faiz oranlarına
yakınsayacağı konusunda beklentimiz var" dedi. TCMB’nin hafta
sonu Resmi Gazete'de yayımlanan kredi düzenlemesinin ardından
dün de TÜFE'ye endeksli kıymetlerle ilgili bir düzenleme geldi. Buna
göre TÜFE’ye endeksli kıymetlerin teminat sistemindeki iskonto
oranı %50’den %60’a yükseltildi. 

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi
Josep Borrell, ABD'den onay gelmesi halinde bu hafta sonu İran ile
nükleer anlaşma olabileceğini söyledi. Öte yandan, Avrupa
Birliği'nin ön raporuna göre kıta son 500 yılın en ağır kuraklığını
yaşarken bu durumun bazı ürünlerin hasadında önemli kayıplara
neden olduğu belirtildi.  Avrupa tarafında açıklanan verilere göre,
Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivite ikinci ayda da daralarak
talepteki azalma ve birçok sektördeki zayıflamanın resesyona
neden olabileceği sinyali verdi. Euro Bölgesi’nde ağustos ayında
düşüşe imalat sektörü öncülük etti. İmalat PMI endeksi Ağustos’ta
49,8’den 49,7’ye gerilerken, Hizmet PMI endeksi 51,2’den 50,2’ye,
bileşik PMI ise 49,9’dan 49,2’ye geriledi.

ABD

ABD'nin Ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü
verileri açıklandı. Buna göre, imalat sanayi PMI, Ağustos'ta bir
önceki aya kıyasla 0,9 puan azalarak 51,3 değerine düştü. ABD'de
hizmet sektörü PMI verisi ise Ağustos'ta geçen aya göre 3,2 puan
azalarak 44,1'e indi. S&P Global Ekonomisti Siân Jones, Ağustos
ayı öncü verilerinin ABD özel sektörünün sağlığının endişe verici
olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Jones, faiz oranlarındaki
artışların etkisi ve tüketici harcamaları üzerindeki güçlü enflasyonist
baskılarla talep koşullarının zayıfladığını belirtti. Bugün ABD’de ham
petrol stokları ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek. Öte
yandan, ABD'de doğalgaz vadeli fiyatları küresel stokların kış
talebini karşılayamayacağına dair endişeler nedeniyle 2008'den bu
yana ilk kez 10 doların üzerine çıktı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali
yaşanan küresel enerji krizini derinleştirirken, ülkelerin talebi
karşılamakta yetersiz olan sıvılaştırılmış doğalgaz temin etmek
konusunda zorlanması gaz fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.1289 0.09 0.99 35.26
EURTRY 18.0196 -0.21 -1.37 19.29
EURUSD 0.9940 -0.30 -2.35 -12.62
GBPUSD 1.1804 -0.26 -2.03 -12.77
USDJPY 136.68 -0.05 1.19 18.75

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2013 0.00 -0.65 391.13
Dolar Endeksi 108.7800 22.10 218.30 1,311.00
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,127.75 -0.07 -3.48 -13.26
DAX Yakın Vade 13,137.00 -0.36 -3.51 -17.15
Dow Jones Yakın
Vade 32,872.00 -0.09 -3.21 -9.26

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,745.35 -0.15 -0.95 -4.61
Gram Altın 1,017.28 -0.08 0.02 30.26
WTI 93.62 -0.12 7.54 23.95
BRENT 99.30 -0.11 7.16 27.69
Bakır 3.66 -0.34 1.30 -17.46

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.0600 -69.00 -450.00 -764.00
Türkiye 10 Yıllık 13.2100 -75.00 -369.00 -1,111.00
ABD 10 Yıllık 3.0370 -1.80 13.70 152.30
ABD 2 Yıllık 3.3030 1.40 2.40 257.30
Almanya 10 Yıllık 1.3200 0.20 23.10 149.70
Almanya 2 Yıllık 0.8540 0.30 12.50 148.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0347 0.36 2.23 6.78
USDIDR 14,867.05 0.09 0.65 4.39
USDTRY 18.1289 0.09 0.99 35.26
USDRUB 59.9250 -0.54 -0.95 -19.98
USDBRL 5.1048 -0.02 -1.19 -8.37
USDCNY 6.8639 0.42 1.22 7.99
USDMXN 19.9861 0.05 0.05 -2.61
USDCZK 24.8083 0.33 2.87 13.38
USDHUF 416.4320 0.26 5.09 28.25
USDPLN 4.8025 0.32 3.99 19.04

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 24 Ağustos 2022

Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde imalat PMI endeksi Ağustos’ta 49,7’ye gerilerken,
hizmet PMI endeksi 50,2’ye düştü. Böylece Euro Bölgesi’nde
ekonomik aktivite ikinci ayda da daralarak talepteki azalma ve
birçok sektördeki zayıflamanın resesyona neden olabileceği sinyali
verdi. ABD’de ise ağustos ayında hizmet sektörü PMI endeksi 44,1
seviyesinde açıklanırken, imalat PMI 51,3 ile iyileşme ye yönelik
beklentilerin aksine 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Yerel Fed Başkanlarının Jackson Hole öncesi şahin yöndeki
açıklamaları risk iştahı üzerinde baskı yaratmaya devam ederken,
dolar endeksinin dün 109’lu seviyeleri test etmesiyle paritede 20
yılın dip seviyesi görüldü. Paritede 1.0023 – 1.0079 – 1.0140
seviyeleri direnç, 0.9905 – 0.9844 – 0.9787 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0420

  1.0379  

 1.0320   

1.0260    

 1.0220   

  1.0179  

   1.0120

GBP/USD

İngiltere’de PMI verileri ağustos ayında karışık bir görünüm verdi.
İmalat PMI iki yılın en düşük seviyesine gerilerken, hizmet PMI
beklentilerin biraz üzerinde gelse de önceki aya göre düşüş yaşadı.
Sterlin, 15 Eylül toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan daha
artırması olasılığı ile hareket etse de paritenin seyri Fed’in para
politikası beklentilerine göre şekilleniyor. Öte yandan daha kısa
vadede Jackson Hole konferansında Fed Başkanı Jerome Powell'ın
konuşması parite üzerinde etki yaratabilir. Parite için 1.1899 –
1.1969 – 1.2060 seviyeleri direnç, 1.1808 – 1.1738 – 1.1647
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2064

  1.1971  

 1.1903   

1.1835    

 1.1742   

  1.1649  

   1.1581
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USD/TRY

Yurt içinde tüketici güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya
göre %6,1 artış göstererek 72,2 seviyesine yükseldi. ABD tarafında
ise öncü imalat PMI verisi son iki yılın en düşük seviyesinde 51,3
düzeyinde açıklanırken, öncü hizmet PMI tarafı da belirgin düşüş
göstererek 44,1 seviyesine geriledi. Diğer taraftan ABD’de yeni
konut satışları temmuz ayında 511 bin ile beklentilerin atında kaldı.
Faiz oranlarındaki artış ve enflasyonist baskılar sonucu talepte
yaşanan zayıflıklar nedeniyle ABD’de veriler beklentilerin altında
performans gösterdi. Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisi
ise sınırlı kaldı. Bugün ABD’de bekleyen konut satışları ve dayanıklı
mal siparişleri izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle
18,12’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0266

  18.0034  

 17.9699   

17.9363    

 17.9132   

  17.8900  

   17.8565

EUR/TRY

Küresel piyasalarda ağustos ayına ait öncü PMI rakamları ön
plandaydı. Euro Bölgesi’nde imalat PMI endeksi Ağustos’ta 49,7’ye
gerilerken, hizmet PMI endeksi 50,2’ye düştü. Böylece Euro
Bölgesi’nde ekonomik aktivite ikinci ayda da daralarak talepteki
azalma ve birçok sektördeki zayıflamanın resesyona neden
olabileceği sinyali verdi. Yurt içinde ağustos ayına ilişkin tüketici
güven endeksini %6,1 oranında artarak 72,2 oldu. Dün TCMB’nin
hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanan kredi düzenlemesinin
ardından dün TÜFE'ye endeksli kıymetlerle ilgili bir düzenleme
geldi. Buna göre TÜFE’ye endeksli kıymetlerin teminat sistemindeki
iskonto oranı %50’den %60’a yükseltildi. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 18,03’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7017

  18.6255  

 18.5149   

18.4043    

 18.3282   

  18.2521  

   18.1415
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, cuma günkü toplantıya dair tedirgin bekleyiş
sürüyor. Fed Başkanının cuma günü Jackson Hole toplantısında
söyleyecekleri, piyasaların seyrinde etkili olacaktır. O güne kadar
piyasalarda kararsız seyirler sürebilir. Onun dışında, risk iştahı zayıf
seyrediyor. ABD borsalarında dün akşamda satışlar vardı ve bu
sabah vadeli piyasada da hafif satıcılı seyirler hakim. Dolar endeksi
bu sabah 108,58 puan çevresinde işlem görüyor. Doların güçlenme
çabası, emtiaları baskıladığı için ons altında da zayıf görünüm
izleniyor. Bugün içinde açıklanacak ABD verileri var. Ancak ikincil
düzey veriler olması sebebiyle ons altın üzerinde oynaklığa neden
olmayabilir. Ons altın için 1757 $ – 1767 $ – 1781 $ seviyeleri
direnç, 1734 $ – 1720 $ – 1711 $ seviyeleri destek 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

Avrupa bölgesindeki enerji krizi, imalat ve hizmet sektörlerindeki
faaliyetleri negatif etkilerken Almanya verilerinde zayıflama
yaşanıyor. Almanya’da bileşik PMI, 47,6 ile 50 puanın altında
gerçekleşti. Bu, Almanya için en düşük PMI seviyesi oldu.
Almanya’nın imalat sektörü ise 49,3 puandan 49,8 puana
yükselerek beklentileri aştı ve tedarik zinciri sorunlarındaki iyileşme
ve bazı girdi fiyat baskılarında ufak bir rahatlama sayesinde
durgunluğun arttığına dair korkuları yatıştırdı. Tüm bu gelişmelerle
Almanya hisse senedi piyasaları dün inşaat, yazılım ve lojistik
sektörleri öncülüğünde düştü. Yeni günde DAX vadelileri yatay
negatif bir görünüm sergiliyor. Endeks için 13.413 – 13.626 –
13.745 seviyeleri direnç, 13.082 – 12.963 – 12.750 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,140.67

  14,055.33  

 13,982.67   

13,910.00    

 13,824.67   

  13,739.33  

   13,666.67
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Dow Jones Yakın Vade

Hafta başından bu yana devam eden negatif görünüm piyasalar
üzerindeki yerini koruyor. Haftanın ikinci işlem gününde de Fed'in
artan enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam
edeceğine yönelik endişelerle endeksler, negatif seyrini sürdürdü.
Dow Jones endeksi, yüzde 0,47 azalışla 32.909 puana geriledi.
Fed’den sert sıkılaşma mesajı beklentisi ve ABD konut satışları
verisinin ekonomik yavaşlamaya işaret etmesiyle bu sabah da
riskten kaçınma algısı sürüyor. ABD'de yeni konut satışları artan
mortgage faiz oranları ve konut fiyatlarının etkisiyle temmuzda aylık
yüzde 12,6 azalışla 511 bine inerek Ocak 2016'dan bu yana en
düşük seviyeye geriledi. Endeks için 33,094 – 33,300 – 33,425
seviyeleri direnç, 32,763 – 32,638 – 32,432 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,437.00

  33,307.00  

 33,104.00   

32,901.00    

 32,771.00   

  32,641.00  

   32,438.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD endekslerinde, FED'in Eylül ayı toplantısında şahinleşeceği
endişesiyle satışlar devam etti. S&P 500 endeksinde enerji ve temel
maddeler en iyi performans sergileyen sektörler olurken, sağlık ve
gayrimenkul sektörü ise en çok düşüş yaşayan sektör oldu. İşlem
hacimleri ise son 30 günlük ortalamanın %12 altında gerçekleşti.
ABD'den gelen son veriler konut piyasalarında olumsuz bir tabloya
işaret ederken, PMI verilerinin beklentilerin altında kalması da özel
sektöre ilişkin endişeleri artırdı. Söz konusu gelişmelerle endeks
vadeli işlem kontratlarında riskten kaçınma algısı sürüyor. Endeks
için 4.153 – 4.179 – 4.197 seviyeleri direnç, 4.109 – 4.092 – 4.066
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,374.75

  4,339.75  

 4,319.00   

4,298.25    

 4,263.25   

  4,228.25  

   4,207.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, dün Suudi Arabistan Petrol Bakanının açıklamaları
sonrası değer kazandı. Bakan, spot ve vadeli piyasa arasında ciddi
bir teknik sıkıntı olduğunu, eylül ayında OPEC+ grubunun üretimde
kısıntıya gitme kararı alabileceğine değindi. Piyasada zaten arz
sıkıntısı varken, bu haber akışı fiyatları yukarı çekti. Bu sabah, kar
satışları var ve petrol fiyatlarında hafif satıcılı seyirler izleniyor.
AB'den gelen açıklama, eğer ABD'de onaylarsa, hafta sonu İran
nükleer anlaşmasını imzalayabiliriz şeklinde bulunuyor. İran
petrolünün piyasaya gelecek olması, fiyatları baskılamaya devam
ediyor. API haftalık stoklarda 5.6 mn varil azalma var, petrol için
olumlu bir veri. Brent petrol için 101.64 $ – 103.00 $ – 105.56 $
seviyeleri direnç, 97.72 $ – 95.16 $ – 93.80 $ seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   102.33

  100.96  

 99.07   

97.18    

 95.81   

  94.44  

   92.55

USD/JPY

Japonya’da yüksek enerji maliyetleri ve yendeki zayıf seyir,
işletmeleri maliyetleri tüketicilere yansıtmaya zorlarken enflasyon
göstergeleri rekor seviyeye ulaştı. Japonya Merkez Bankası
tarafından yayımlanan verilere göre enflasyonda birçok gösterge
yeni rekor kırarken, enflasyonun yayılımının arttığı da gözlendi.
Enflasyon göstergesi yıllık bazda %1,8 ile rekor artış kaydetti.
Tüketici fiyatları sepetindeki fiyat artışlarını gösteren yayılım
endeksi ise %73,2 ile rekor yüksek orana çıktı. Bu yükselişe
rağmen rakamların ABD ve Avrupa’ya kıyasla düşük kalması
nedeniyle Japonya Merkez Bankası yakın zamanda para
politikasında normalleşmeye dönmeyebilir. Parite için  137,70 –
138,65 - 139.59 seviyeleri direnç, 135,80 – 134,85 – 133,90
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   134.97

  134.43  

 133.96   

133.50    

 132.96   

  132.42  

   131.95
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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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