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Piyasa Gündemi

Fed’in önden yüklemeli faiz artışlarının devam edeceğine dair
beklentiler bu hafta risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, dün
küresel piyasalarda bir miktar toparlanma çabası etkili oldu. 25 – 27
Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Jackson Hole Sempozyumu
kapsamında Fed Başkanı Powell’ın yarınki konuşması risk iştahı ve
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Yurt içinde ise volatilite
artış kaydederken, reel kesim güven endeksi ve TCMB tutanakları
takip edilecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    14:30 Euro Bölgesi – ECB Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek 
•    15:30 ABD – GSYH 2022/2Ç Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, ücret artışları ile enflasyonun etkilerinin sınırlandırıldığını
söyledi. Kredi sorununa da değinen Erdoğan, "Sıkıntıların kaynağı
finans ile reel sektör arasındaki yaklaşım farklılığıdır" ifadesini
kullandı. TCMB referans faiz oranını politika faizindeki indirime
paralel olarak 98 baz puan düşüşle %15,34’e çekti. Ticari kredilerde
katsayıların işaret ettiği faiz oranları sırasıyla %22,85’ten %21,5’e
ve %29,38’den %27,6’ya indi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi
çalışmalarının hızlandırılacağını bildirdi. Yurt içinde bugün reel
sektör güven endeksleri ve kapasite kullanım oranının açıklanması
bekleniyor.

Euro Bölgesi

Piyasalarda Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Rusya’nın
Ukrayna’yı işgalinin ardından enflasyondaki yükselişi kontrol altına
almak için daha cesur adımlar atmasına yönelik beklentiler artıyor.
Para piyasalarında ilk kez AMB’nin gelecek 2 toplantıda toplam 100
baz puanlık faiz artışı fiyatlanıyor. Böylece politika faizinin %1 ile on
yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Euro
Bölgesi ekonomisindeki zayıf görünüm ve yapısal sorunlar euronun
dolar karşısında düşüşüne neden olurken uzmanlar Avrupa Merkez
Bankası’nın (AMB) yüksek montanlı faiz artışının dahi para
birimindeki düşüşü durdurmayacağı görüşünde.

ABD

Haftanın üçüncü işlem gününde, seansa yatay negatif başlayan
ABD endeksleri seans boyunca primli seyretti. Beklentinin üstünde
gelen mortgage verileri S&P 500 endeksinde yükselişe destek
verdi. Yine de ABD’de bekleyen konut satışları Temmuz ayında
azalan taleple bu yıl altıncı kez geriledi ve pandemiden beri en
düşük seviyeye indi. Yüksek fiyatlar ve konut kredi faizlerindeki
yükseliş bu sene talebin azalmasında etkili oldu. Artan kira fiyatları
ve işgücü piyasasındaki sorunlar sürerken söz konusu gelişmeler
ABD ekonomisinde kalıcı izler bırakıyor. Küresel piyasaların
gündeminde yüksek enflasyon ve ABD Merkez Bankası’nın bu
yükselişi kontrol altına almak üzere uyguladığı sıkı para politikaları
yerini koruyor.  Bugün ABD’de TSİ 15:30’da açıklanacak olan
GSYİH verisi ve İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
yakından takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.1591 0.04 0.60 35.49
EURTRY 18.1900 0.54 -0.18 20.42
EURUSD 1.0017 0.51 -0.70 -11.95
GBPUSD 1.1848 0.45 -0.69 -12.45
USDJPY 136.63 -0.37 0.54 18.71

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1288 -7.25 -12.90 383.88
Dolar Endeksi 108.0340 -55.70 48.00 1,236.40
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,186.50 1.06 -2.33 -12.02
DAX Yakın Vade 13,338.00 0.85 -2.56 -15.88
Dow Jones Yakın
Vade 33,232.00 0.83 -2.20 -8.26

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,760.96 0.55 0.14 -3.75
Gram Altın 1,028.09 0.55 0.73 31.64
WTI 94.98 -0.24 5.57 25.76
BRENT 100.75 -0.15 5.12 29.54
Bakır 3.67 0.61 1.41 -17.30

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.5200 -54.00 -462.00 -818.00
Türkiye 10 Yıllık 13.2200 1.00 -371.00 -1,110.00
ABD 10 Yıllık 3.1110 0.40 22.80 159.70
ABD 2 Yıllık 3.3840 -2.00 18.80 265.40
Almanya 10 Yıllık 1.3690 -0.30 26.50 154.60
Almanya 2 Yıllık 0.9160 -2.00 17.50 154.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.8584 -0.49 0.04 5.68
USDIDR 14,820.00 -0.12 -0.28 4.06
USDTRY 18.1600 0.04 0.61 35.49
USDRUB 59.8750 0.08 -0.21 -20.04
USDBRL 5.1114 0.02 -1.12 -8.26
USDCNY 6.8449 -0.21 0.87 7.69
USDMXN 19.8666 -0.14 -1.31 -3.20
USDCZK 24.6140 -0.54 0.83 12.49
USDHUF 407.8390 -0.70 1.24 25.60
USDPLN 4.7498 -0.77 1.32 17.73
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi F. Panetta, faizlerin
daha da artırılmasının gerekli olabileceğini, ancak resesyon riskinin
yükselişte olduğu ortamda ECB'nin politika adımlarında ihtiyatlı
olması gerektiğini söyledi. ABD’de dayanıklı mal siparişleri
Temmuz’da artış beklentisine karşılık değişim göstermedi. Çekirdek
sermaye siparişleri ise tahminleri aşarak yüksek faize rağmen
talebin güçlü olduğuna işaret etti. Ülkede bekleyen konut satışları
temmuz ayında azalan taleple aylık bazda %1,0 düşerken, yıllık
bazda %22,5 gerileme kaydedildi. 20 yılın dip seviyesinden
gelen tepki alımlarıyla sınırlı toparlanmanın kaydedildiği paritede
1,0000 seviyesinin aşılması durumunda 1,0007 – 1,0047 ve 1,0096
seviyeleri direnç, 0,9918 – 0,9870 ve 0,9830 izlenen destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0420

  1.0379  

 1.0320   

1.0260    

 1.0220   

  1.0179  

   1.0120

GBP/USD

Piyasalarda, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz politikasına dair
beklentiler artıyor. Bankanın yıl sonuna kadar faizi ikiye katlayıp
%3,5’e yükseltmesi bekleniyor. Son 40 yılın zirvelerinde seyreden
enflasyonun Avrupa’da enerji maliyetlerinin yeni zirvelere
çıkmasıyla yeniden yükseleceği endişesi daha sert faiz artırım
fiyatlamalarına yol açıyor. Mizuho Stratejisti Peter Chatwell
enflasyonda enerjinin en önemli faktör haline geldiğini, ithalat
maliyetinin artmasının Euro ve sterlinde olumsuz etki yarattığını
belirtti. GBPUSD paritesinin beklentileri fiyatladığı söylenebilir.
Parite için 1.1879 – 1.1939 – 1.1990 seviyeleri direnç, 1.1795 –
1.1753 – 1.1713 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2321

  1.2269  

 1.2204   

1.2139    

 1.2087   

  1.2035  

   1.1969
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USD/TRY

ABD’de dayanıklı mal siparişleri temmuz ayında beklentilerin aksine
değişim göstermezken, savunma ve havacılık hariç sermaye
siparişleri ise %0,4’lük artış gösterdi. Diğer taraftan ABD’de
bekleyen konut satışları azalan talebin etkisiyle temmuz ayında
aylık %1 oranında daraldı. Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde
etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde reel kesim
güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve TCMB PPK toplantı
özeti; ABD tarafında ise ikinci çeyrek büyüme, haftalık işsizlik maaşı
başvuruları ve ikinci çeyrek çekirdek kişisel tüketim harcamaları
verileri izlenecek. Ayrıca Jackson Hole sempozyumu bugün
başlayacak. Düşük volatilite ve hafif yükseliş eğiliminde olan
Dolar/TL, saat 08:40 itibariyle 18,15’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0266

  18.0034  

 17.9699   

17.9363    

 17.9132   

  17.8900  

   17.8565

EUR/TRY

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. ECB Yönetim Kurulu üyesi F.
Panetta, faizlerin daha da artırılmasının gerekli olabileceğini, ancak
resesyon riskinin yükselişte olduğu ortamda ECB'nin politika
adımlarında ihtiyatlı olması gerektiğini söyledi. Diğer yandan Euro
Bölgesi ekonomisindeki zayıf görünüm ve yapısal sorunlar euronun
baskı altında kalmasında etkili oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ücret artışları ile
enflasyonun etkilerinin sınırlandırıldığını belirtirken, kredi sorununa
ilişkin finans ile reel sektör arasındaki
yaklaşım farklılığından kaynaklandığını ifade etti. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 18,13’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

Ons altında hafta başında 1727$ seviyesinden gelen tepkilerle,
yukarı yönlü bir seyir izleniyor. Ana resimde çok güçlü değil ancak
sınırlı da olsa yükselişin devam ettiği görülüyor. Dolar endeksi
108,00 seviyesinin üzerinde seyrini koruduğu içinde ons altının hızlı
bir yükseliş temposuna girmesine engel oluyor. Küresel piyasalarda,
bu sabah risk iştahı olumlu seyrediyor. Son günlerde yaşanan
düşüş sonrası borsalarda dün akşam ABD'de alımlar, bu sabah
vadelilerde de benzer seyrin devam ettiği görülüyor. Bugün
beklenen Jackson Hole toplantısı başlıyor. Yarın Fed Başkanı
Powell'ın konuşması var. Bugün için ABD'de büyüme verisi
açıklanacak. İkinci çeyrek, ikinci okuma olacak. Ons altında 1761$ -
1771$ - 1778$ direnç noktaları, 1744$ - 1736$ - 1730$ destek
noktaları 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

Almanya hisse senedi piyasaları dün gıda, perakende ve medya
sektörleri öncülüğünde yükseldi. Frankfurt borsasının kapanışıyla
DAX 0,20% MDAX endeksi 0,36% ve TecDAX endeksi 1,18% değer
kazandı. Makro tarafta Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü
Başkanı Marcel Fratzscher, Ukrayna'daki savaşın Almanya'nın
büyümesini bu yıl beklenenden %3 oranında aşağı çekeceğini
öngördüğünü belirterek bu negatif etkinin Almanya'nın Rus gazına
bağımlılığının tamamen sona erdirmesi beklenen 2025 yılına kadar
devam edeceğini söyledi. Frantzscher, 2022 yılı için GSYİH büyüme
beklentisini %4,5'ten %1,5'e indirdi. Endeks için 13.362 – 13.470 –
13.550 seviyeleri direnç, 13.116 – 12.995 – 12.934 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

Haftanın gündemini oluşturan Jackson Hole toplantısı bugün
başlıyor. Hafta başından bu yana devam eden riskten kaçınma
algısının dünkü seans kapanışı ile kompanse edildiğini söylemek
mümkün. ABD endeks vadeli işlem kontratları yeni güne yükselişle
başlıyor. Jackson Hole toplantısının yanı sıra bugün ABD’de GSYİH
ve işsizlik rakamları yakından takip edilecek. Veri odaklı günde
piyasalarda volatilite seans açılışında artabilir. Dolar endeksi, dün
yatay seyretmesinin ardından bugün kısmi düşüşle 108 bandına
geriledi. Endeks için 33,261 – 33,440 – 33,521 seviyeleri direnç,
32,777 – 32,599 – 32,446 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,441.33

  33,262.67  

 33,110.33   

32,958.00    

 32,779.33   

  32,600.67  

   32,448.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksinde dünkü seansta tüm sektörlerde yükseliş
yaşanırken enerji ve konut sektörleri günü en yüksek primle
tamamlayan sektörler oldu. Jackson Hole Ekonomi Politikası
Sempozyumu bugün başlıyor. Hafta başından bu yana resesyon
kaygılarını güçlendiren ekonomik verilere karşın, Fed yetkilileri
ağırlıklı olarak şahin açıklamalarda bulunmaya devam ederken, faiz
artırım büyüklüğüne ilişkin daha fazla netlik beklenmesi Powell'ın
açıklamalarının önemini artırdı. Powell’ın açıklamaları öncesi riskten
kaçınma algısının dünkü seans kapanışı ile kompanse edildiğini
söylemek mümkün. Endeks için 4.189 – 4.217 – 4.251 seviyeleri
direnç, 4.120 – 4.091 – 4.072 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

Bu hafta petrol fiyatlarının seyrinde, OPEC+ üretimde kısıntıya
gidebilir beklentileri, etkili oldu. Piyasada arz sıkıntısının devam
etmesine rağmen OPEC+ grubunun üretim kesintisine gitme kararı,
petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam edebilir. Dolayısıyla 5
Eylül'deki karar önemli ve o güne kadar piyasada baskı sürebilir.
İran nükleer anlaşma görüşmelerinde sona yaklaşılıyor. ABD'den,
AB'ye cevap gönderildiği haberleri basına verildi. Eğer anlaşma
sağlanırsa, yaptırımlar kalkarsa, İran petrolünün piyasaya gelmesi,
petrol için negatif yorumlanabilir. Dün DOE tarafından açıklanan
haftalık stoklarda 3.3 mn varillik düşüş görüldü. Petrol için pozitif bir
veri. Brent petrol için 102,70$ - 103,66$ - 105,47$ destek noktaları,
99,93$ - 98,12$ - 97,16$ direnç noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   102.33

  100.96  

 99.07   

97.18    

 95.81   

  94.44  

   92.55

USD/JPY

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yeni nesil nükleer enerji
santrallerin geliştirilmesi ve faaliyeti durdurulan reaktörlerin tekrar
elektrik üretimine başlaması için çağrıda bulunacak. Bu durumun
Japonya'nın, Fukushima felaketinin ardından tartışmalı hale gelen
nükleer enerji politikasında büyük bir değişime gidileceğini
gösteriyor. Öte yandan Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu
üyesi Toyoaki Nakamura, Kovid-19 vaka sayılarında artış ve küresel
talepte yavaşlama ile karşı karşıya olan ekonomiyi desteklemek için
devasa teşviklerini devam ettirmesi gerektiğini söyledi. Parite için
137,52 – 137,92 – 138,59 seviyeleri direnç, 136,45 – 135,78 –
135,38 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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