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Fed’in önden yüklemeli faiz artırımlarına devam edeceğine dair öne
çıkan beklentiler küresel risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, son
günlerde ise risk iştahı ve piyasalarda toparlanma çabası öne
çıkıyor. Fed üyelerinden enflasyonla mücadele konusunda şahin
tonda mesajlar takip edilirken, bugün Jackson Hole
Sempozyumu’nda Powell’ın konuşması piyasaların yakın takibinde
yer alacak. Powell’ın açıklamalarına bağlı olarak risk iştahı ve
fiyatlamalar şekillenecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:30 ABD – Kişisel Tüketim Harcamaları Önem: Yüksek 
•    17:00 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB politika faizinin 100 baz puan indirildiği toplantının özetlerini
yayımladı. Özetlerde döviz piyasalarının enflasyona etkilerinin
analiz edildiği ifade edildi. Mevcut görünüm altında güncellenen
politika faiz düzeyinin yeterli olduğu vurgusu yinelendi. TCMB
verilerine göre reel kesim güven endeksi Ağustos ayında aylık 1,6
puan düşüşle 102,1’e geriledi. Endeks böylece Temmuz 2020’den
beri en düşük seviyeye indi. Geçen ayki veri %103,7 olarak
izlenmişti. Kapasite kullanım oranı Ağustos ayında %76,7 olarak
gerçekleşti. Dün yayınlanan veriye göre TCMB’nin brüt rezervleri 19
Ağustos haftasında 112,3 milyar dolara geriledi. Böylelikle
rezervlerde 1 ay sonra gerileme izlendi. 

Euro Bölgesi

Avrupa'da dün açıklanan verilere göre, Almanya Federal İstatistik
Ofisi,  Almanya ekonomisinin Kovid-19 salgını kısıtlamalarının
neredeyse tamamen kaldırılmasının hane halkı tüketimini etkilemesi
ve kamu harcamalarının devam etmesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde
bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 genişlediğini bildirdi. Almanya'da
geçen ay 88,7 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi ise ağustosta
88,5 puana düşerek, Rusya-Ukrayna Savaşı, enflasyon ve enerji
arz sıkıntıları etkisiyle Haziran 2020’den beri en düşük seviyesine
indi. Avrupa Merkez Bankasının temmuz ayına ait para politikası
toplantı tutanakların da ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, yüksek
enflasyon karşısında para politikası normalleşmesi yolunda daha
fazla adım atmanın uygun olduğu konusunda hemfikir olduğunu
ortaya koydu. Euro Bölgesi’nde bugün takip edilecek önemli bir veri
bulunmuyor.

ABD

ABD tarafında dün oldukça yoğun bir ekonomik takvim takip edildi.
Beklenenden düşük gelen işsizlik başvuruları verisi günün öne
çıkan verilerinden olurken, GSYİH rakamları açıklandı. ABD
ekonomisinin Nisan-Haziran dönemine ilişkin GSYİH verisi revize
edildi. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ABD ekonomisi bu
dönemde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,6 daraldı. Önceki tahmin
yüzde 0,9’du. Tüketici harcamalarındaki güçlü seyir verinin yukarı
yönde revize edilmesinde etkili oldu. Tüketici harcamaları yüzde
1’den yüzde 1,5’e revize edildi. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde
de yüzde 1,6 küçülmüştü. Yukarı yönde revize edilen veri,
ekonomideki daralmanın ılımlı olduğunu gösterdi. Yılın üçüncü
çeyreğinde büyümenin toparlanması beklense de Fed’in enflasyonu
düşürmek için agresif faiz artışlarına devam etmesiyle ekonomide
resesyon endişeleri devam ediyor. Bugün TSİ 17:00’da Powell’ın
yapacağı konuşma piyasaların takibinde olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.1792 0.06 0.42 35.64
EURTRY 18.1192 -0.03 -0.36 19.95
EURUSD 0.9967 -0.08 -0.72 -12.38
GBPUSD 1.1804 -0.27 -0.23 -12.78
USDJPY 136.96 0.34 0.02 18.99

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1788 5.00 -8.62 388.88
Dolar Endeksi 108.5940 5.80 49.10 1,292.40
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,192.00 -0.21 -0.93 -11.91
DAX Yakın Vade 13,314.00 0.39 -1.59 -16.03
Dow Jones Yakın
Vade 33,228.00 -0.14 -1.42 -8.28

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,758.55 -0.01 0.65 -3.89
Gram Altın 1,027.81 0.06 1.05 31.61
WTI 93.36 0.49 4.20 23.61
BRENT 99.47 0.46 4.29 27.90
Bakır 3.71 0.45 1.73 -16.34

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.8800 36.00 -331.00 -782.00
Türkiye 10 Yıllık 13.2800 6.00 -365.00 -1,104.00
ABD 10 Yıllık 3.0530 2.20 8.20 153.90
ABD 2 Yıllık 3.3880 -0.40 16.20 265.80
Almanya 10 Yıllık 1.3160 0.00 8.50 149.30
Almanya 2 Yıllık 0.8650 0.00 4.60 149.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.7789 0.16 -1.29 5.18
USDIDR 14,811.50 0.25 -0.43 4.00
USDTRY 18.1792 0.06 0.42 35.64
USDRUB 60.0750 -0.50 0.97 -19.78
USDBRL 5.1104 0.03 -1.14 -8.27
USDCNY 6.8613 0.18 0.65 7.95
USDMXN 19.9452 0.11 -1.07 -2.81
USDCZK 24.7440 0.09 0.82 13.08
USDHUF 413.3290 0.19 2.64 27.29
USDPLN 4.7561 0.11 0.54 17.89
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Euro/Dolar

ECB’nin dün temmuz ayı para politikası toplantı tutanaklarında
üyelerin yüksek enflasyon karşısında daha fazla adım atmanın
uygun olduğu konusunda hemfikir olunduğu ortaya konuldu. Diğer
yandan Almanya’da IFO iş dünyası güveni Ağustos’ta ekonomik
durgunluk endişeleriyle gerilerken, ülke ekonomisi enflasyon ve
savaşın olumsuz etkilerine rağmen yılın ikinci çeyreğinde
tahminlerin üzerinde %0,1 seviyesine revize edildi. ABD ekonomisi
ise yılın ikinci çeyreğinde %0,6 daralarak yukarı yönlü revize edildi.
Veri ekonomide daralmanın ılımlı olduğuna işaret etti. Ülkede
işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta da geriledi.
1,0000 seviyesinin altında fiyatlamanın sürdüğü paritede 1.0021 –
1.0069 – 1.0106 seviyeleri direnç, 0.9937 – 0.9900 – 0.9852
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 ve Avrupa'da artan enerji maliyetlerinin sonucunda, son 40
yılın zirvelerinde seyreden enflasyonda düşüşün ufukta
gözükmemesi sterlin'deki talebi azaltıyor. Piyasalar İngiltere Merkez
Bankasının (BOE) yıl sonuna kadar faizi ikiye katlayıp %3.5'e
yükseltmesini fiyatlıyor. Enflasyonun ve enerji maliyetlerinin artışı,
sert faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor. Mizuho Stratejisti Peter
Chatwell ithalat maliyetlerinin artmasının sterlin'de olumsuz etki
yarattığını bildirdi. Diğer yandan dolar endeksinin yükselişini
sürdürmesi sterlini baskılamaya devam ediyor, Jackson Hole
Toplantısında bugün gerçekleşecek Jerome Powell'ın konuşması
paritenin seyrinde takip edilecek gelişmelerden. Parite için 1.1871 –
1.1908 – 1.1952 seviyeleri direnç, 1.1790 – 1.1746 – 1.1709
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1953

  1.1909  

 1.1872   

1.1835    

 1.1791   

  1.1747  

   1.1709
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USD/TRY

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %0,6 ile beklentilerin altında
daralma gösterdi. ABD’de tüketici harcamaları güçlü kalmaya
devam ettiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan ABD’de 20 Ağustos ile
biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 243 bine geriledi. Yurt
içerisinde ise TCMB PPK toplantı özetinde parasal aktarım
mekanizmasının güçlendirileceği belirtildi. Yurt içinde reel kesim
güven endeksi ağustos ayında 102,1 ile Temmuz 2020 tarihinden
bu yana en düşük seviyesine gerilerken, kapasite kullanım oranı ise
%78,2’den %76,7 seviyesine indi. Açıklanan verilerin fiyatlamalara
etkisi sınırlı kaldı. Bugün gözler Fed Başkanı Powell’ın Jackson
Hole toplantısında yapacağı konuşmada olacak. Dolar/TL, bu sabah
saat 08:40 itibariyle 18,16’lı seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0266

  18.0034  

 17.9699   

17.9363    

 17.9132   

  17.8900  

   17.8565

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası temmuz ayı para politikası toplantı
tutanaklarında üyelerin yüksek enflasyon karşısında daha fazla
adım atmanın uygun olduğu konusunda hemfikir olduklarını ortaya
koydu. TCMB’nin 100 baz puan indirildiği toplantının özetinde ise
döviz piyasalarının enflasyona etkilerinin analiz edildiği, mevcut
görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu
vurgusu yinelendi. Ülkede reel kesim güven endeksi ağustos ayında
aylık 1,6 puan düşüşle 102,1’e gerilerken, kapasite kullanım oranı
%76,7 olarak gerçekleşti.' Avrupa’da ve yurt içinde bugün
açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, Jackson Hole toplantısı
ve Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar risk iştahı üzerinde
etkili olacaktır. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,11'li 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, dün risk iştahı olumluydu. Çin'in yeni teşvik
paketini açıklaması, borsalarda alımları ve ons altında da yukarı
yönlü hareketi desteklemişti. Bu sabah, piyasalarda tedirgin bir
bekleyiş hakim ve spot piyasada ons altında da yatay seyirler
izleniyor. Fed Başkanı Powell'ın konuşması bekleniyor. Dün
başlayan ve bugün devam eden Jackson Hole toplantısında,
Powell'ın vereceği mesajlar, bugün piyasaların seyrini etkileyebilir.
Powell dışında bugün Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel
tüketim harcamaları endeksi verisi de açıklanacak. Veri bazlı
hareket, piyasalarda görülebilir. Ons altın için 1765 $ – 1773 $ –
1781 $ seviyeleri direnç, 1750 $ – 1742 $ – 1734 $ 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 endeksleri, alım ağırlıklı başladıkları perşembe seansını
Fransa hariç yükselişle kapattı. Avrupa Merkez Bankasının temmuz
ayına ait para politikası toplantı tutanakların da ECB Yönetim
Konseyi üyelerinin, yüksek enflasyon karşısında para politikası
normalleşmesi yolunda daha fazla adım atmanın uygun olduğu
konusunda hemfikir olduğunu ortaya koydu. DAX endeksinde
teknoloji, tüketim ve lojistik sektörlerindeki hisselerde primler
görüldü. Frankfurt borsasının kapanışıyla DAX 0,39% değer
kazandı, bu sırada MDAX endeksi %0,05ve TecDAX endeksi %0,75
yükseldi. Haftanın son işlem gününe Avrupa endeksleri karışık bir
görünümle başlıyor. Endeks için 13.417 – 13.500 – 13.575
seviyeleri direnç, 13.095 – 13.005 – 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

ABD hisse senedi piyasaları perşembe kapanışın ardından
hammadde, teknoloji ve finans sektörlerindeki hisselerin artışıyla
yükseldi. Dow Jones %0,98 primle günü kapattı. ABD tarafında
Jackson Hole toplantısı öncesi endeksler alıcılı seyretti. ABD
tarafında beklentilerin altında gelen işsizlik başvuruları verisi günün
öne çıkan verilerinden olurken, GSYİH rakamları açıklandı ve kişisel
tüketim verilerinin beklentilere paralel gelmesi durgunluk
endişelerini azalttı. Endeks vadeli işlemlerinde haftanın son işlem
gününe başlarken yatay negatif bir görünüm inceleniyor. Endeks
için 33,381 – 33,543 – 33,798 seviyeleri direnç, 32,964 – 32,709 –
32,547 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,836.00

  33,563.00  

 33,418.00   

33,273.00    

 33,000.00   

  32,727.00  

   32,582.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senetleri, ABD ve Almanya ekonomilerinin ikinci çeyrek
performansına ilişkin verilerin ve Çin'den daha fazla mali teşvik
önlemlerinin geldiğine ilişkin haberlerin ardından perşembe günü
seans zirveleri yakınında kapanış gerçekleştirdi. S&P 500
endeksinde en çok kazanç sağlayan sektör %1,7 kazanç ile
hammadde sektörü olurken temel tüketim en düşük kazanç
sağlayan sektör oldu, değer kaybeden herhangi bir sektör olmadı. 
Dolar endeksi hafta içinde 109 seviyesini test ettikten sonra 108,50
bandında seyrediyor. Jackson Hole toplantısının son gününde
Powell’ın açıklamaları beklenirken piyasa açılışı sonrasında
volatilite artabilir. Endeks için 4.217 – 4.239 – 4.276 seviyeleri
direnç, 4.157 – 4.120 – 4.098 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 için bu hafta hareketliydi. İran nükleer anlaşma
görüşmelerine dair yapıcı açıklamalar ve yakın zamanda
anlaşmaya varılabilme ihtimalinin güçlü olması, fiyatları baskıladı.
OPEC+ grubu, geçtiğimiz ayki toplantısında petrol üretim miktarını
günlük 100K varil artırma kararı almışlardı. Ancak, bu hafta Suudi
Arabistan Petrol Bakanının, spot ve vadeli piyasa arasındaki teknik
sorun nedeniyle, üretimi kısabiliriz şeklindeki açıklamaları ve bazı
OPEC üyelerinin bunu desteklemesi, fiyatların yükselmesine neden
oldu. OPEC+ grubu ve İran nükleer anlaşma görüşmeleri, petrol
fiyatlarının seyri açısından takip edilmeli. Brent petrol için 101.82 $
– 103.81 $ – 105.17 $ seviyeleri direnç, 98.47 $ – 97.11 $ – 95.12 $
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.25

  102.91  

 100.96   

99.01    

 97.67   

  96.33  

   94.37

USD/JPY

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu üyesi Toyoaki
Nakamura, küresel talepteki yavaşlama, arz sıkışıklıkları ve küresel
emtia fiyatlarındaki ısrarcı artışlar nedeniyle Japonya ekonomisinin
bulanık olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Nakamura, bu risklerle
birlikte Japonya'nın üretim açığına ve Japon ekonomisinin
pandeminin yarattğı daralmadan toparlanmanın ortasında olduğuna
dikkat çekti. Bu gelişmelere ek olarak küresel risklerden dolayı dolar
endeksinde devam eden artış JPY'de negatif yönlü baskı
oluşturmayı sürdürüyor. USD/JPY paritesinde de Jackson Hole
toplantısından çıkacak enflasyona ve faiz arttırımlarına dair
açıklamalar yön seyrinde etkili olacaktır. Parite için 137,01 – 137,54
– 137,89 seviyeleri direnç, 136,12 – 135,78 – 135,24 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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