
Forex Bülten 30 Ağustos 2022

Piyasa Gündemi

Yurt içi piyasalar 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle bugün kapalı
olacak. Yatırımcılar, ekonomik büyümeyi yavaşlatsa bile yükselen
enflasyonu dizginleme sözü veren Fed başkanının ve diğer bazı
küresel merkez bankacılarının yorumlarını değerlendirmeye devam
ederken, piyasaların genel odağı cuma günü açıklanacak olan ABD
tarım dışı istihdam verilerinde bulunuyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       

•    15:00 Almanya – TÜFE Önem: Orta

•    17:00 ABD – Jolts İş Olanakları Endeksi Önem: Yüksek

Türkiye

Dün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret
verilerine göre; ihracat Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına
göre %13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat %41,4
artarak 29 milyar 240 milyon dolar oldu. Öte yandan, Türk-İş
Ağustos ayı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, açlık
sınırı yeni asgari ücreti 1.390 TL aştı. Ağustos'ta yıllık mutfak
enflasyonu ise %119,11 olarak kaydedildi. Açlık sınırı 6 bin 890,
yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira olarak izlendi. Bekar bir çalışanın
yaşam maliyeti 9 bin liraya ulaştı. Bugün yurt içi piyasalar 30
Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olacak.

Euro Bölgesi

Avrupa hisseleri pazartesi günü düşerken tahvil getirileri yükseldi.
Yatırımcılar Fed’in en üst düzey politikacısından gelen şahin
açıklamaları ve Rus gaz tedarikinin önemli bir hattının yakında
kapatılacak olmasını yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamaya
devam etti. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri rekor yüksek
enflasyonla mücadele için gelecek toplantıda 50 baz puanlık, hatta
75 baz puanlık faiz artışına dair sinyaller vermişti. Diğer taraftan
Euro Bölgesi'nin bu hafta Rusya'dan gelen önemli bir gaz tedarik
hattındaki planlı olmayan bakım sürecinin yol açacağı, yaklaşan
enerji krizini atlatma kabiliyetine ilişkin endişeler devam ediyor.
Moskova destekli enerji devi Gazprom'un önemli Nord Stream 1
boru hattı üzerinden Avrupa'ya olan doğal gaz akışını, 31 Ağustos
ve 2 Eylül tarihleri arasında durdurması bekleniyor.

ABD

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın eylül
toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların
güçlenmesiyle negatif bir seyir izleniyor. ABD'de pay piyasaları bu
hafta negatif bir seyir izlerken, cuma günü açıklanacak tarım dışı
istihdam verisi başta olmak açıklanacak makroekonomik veriler
önem arz ediyor. Makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin
gidişatına ilişkin karışık sinyaller vermesi piyasalarda fiyatlamaları
zorlaştırmaya devam ederken, Fed yetkililerinin hafta boyunca
yapacakları sözle yönlendirmelerin de piyasaların yönü üzerinde
etkili olması bekleniyor. ABD hazine tahvil getirileri, hükümet
tahvillerindeki satışların hız kazanmasıyla pazartesi günü
yükseldi. Kısa vadeli Fed politika beklentilerine daha duyarlı olan iki
yıllık hazine tahvilinin faizi %3.391'den %3.42'ye yükseldi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.1870 0.03 0.41 35.69
EURTRY 18.1651 -0.08 0.60 20.25
EURUSD 0.9988 -0.08 0.18 -12.20
GBPUSD 1.1714 0.06 -1.02 -13.44
USDJPY 138.53 -0.13 1.31 20.36

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2338 0.75 3.25 394.38
Dolar Endeksi 108.7350 9.00 17.60 1,306.50
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,042.75 0.29 -2.12 -15.04
DAX Yakın Vade 12,940.00 0.43 -1.86 -18.39
Dow Jones Yakın
Vade 32,150.00 0.23 -2.28 -11.25

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,730.99 -0.38 -0.97 -5.39
Gram Altın 1,012.25 -0.34 -0.57 29.62
WTI 96.67 0.05 3.13 27.99
BRENT 102.60 -0.09 3.21 31.92
Bakır 3.73 0.27 1.71 -15.76

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.4700 -19.00 -128.00 -823.00
Türkiye 10 Yıllık 13.3600 8.00 -357.00 -1,096.00
ABD 10 Yıllık 3.0880 -2.00 3.30 157.40
ABD 2 Yıllık 3.4380 0.10 14.90 270.80
Almanya 10 Yıllık 1.4830 -2.10 16.50 166.00
Almanya 2 Yıllık 1.0770 -1.60 22.60 170.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.8454 -0.12 -0.76 5.60
USDIDR 14,850.00 -0.35 -0.02 4.27
USDTRY 18.1870 0.03 0.41 35.69
USDRUB 61.1205 -1.02 1.44 -18.38
USDBRL 5.0285 -0.01 -1.52 -9.74
USDCNY 6.9187 0.15 1.22 8.85
USDMXN 19.9711 -0.25 -0.03 -2.69
USDCZK 24.5975 0.02 -0.53 12.41
USDHUF 408.1560 -0.06 -1.73 25.70
USDPLN 4.7336 -0.10 -1.12 17.33
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası yetkilileri rekor yüksek enflasyonla
mücadele için gelecek toplantıda 50 baz puanlık, hatta 75 baz
puanlık faiz artışına dair sinyaller veriyor. Diğer taraftan Euro
Bölgesi'nin bu hafta Rusya'dan gelen önemli bir gaz tedarik
hattındaki planlı olmayan bakım sürecinin yol açacağı, yaklaşan
enerji krizini atlatma kabiliyetine ilişkin endişeler devam ediyor.
Gazprom'un önemli Nord Stream 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya
olan doğal gaz akışını, 31 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında
durdurması bekleniyor. Son olarak, AB üyesi ülkelerin enerji
bakanları, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek
üzere 9 Eylül'de olağanüstü toplantı yapacak. EURUSD için 1.0046
– 1.0095 – 1.0161 dirençler, 0.9931 – 0.9865 – 0.9816 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0276

  1.0235  

 1.0161   

1.0087    

 1.0047   

  1.0006  

   0.9932

GBP/USD

Goldman Sachs ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda,
İngiltere'de GSYH'nın 2023 yılı ortasına kadar %1 civarında
daralmasını beklediklerini ifade ettiler ve 2023 yılının tamamı için
%1,1 olan büyüme beklentilerini %0,6 daralma olarak revize
ettiler. BoE'den Eylül'de 50 baz puan faiz artırımı bekleyen
Goldman Sachs’ın, Kasım ve Aralık ayları için 25'er baz puanlık faiz
artırımı beklentileri, yatırımcılar yönünden GBP’de satıcılı
görünümün devam edebileceği şeklinde yorumlandı. GBPUSD için
1.1749 – 1.1794 – 1.1845 seviyeleri direnç, 1.1654 – 1.1603 –
1.1558 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2086

  1.2020  

 1.1925   

1.1831    

 1.1764   

  1.1698  

   1.1603
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USD/TRY

Dün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret
verilerine göre; ihracat Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına
göre %13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat %41,4
artarak 29 milyar 240 milyon dolar oldu. Öte yandan, Türk-İş
Ağustos ayı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, açlık
sınırı yeni asgari ücreti 1.390 TL aştı. Ağustos'ta yıllık mutfak
enflasyonu ise %119,11 olarak kaydedildi. Açlık sınırı 6 bin 890,
yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira olarak izlendi. ABD Merkez
Bankası'nın eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına
yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle dolar endeksindeki yükseliş
hızlanıyor. USDTRY bugün 18,17 seviyesinde.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3386

  18.2358  

 18.1431   

18.0504    

 17.9476   

  17.8448  

   17.7521

EUR/TRY

Dün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret
verilerine göre; ihracat Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına
göre %13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat %41,4
artarak 29 milyar 240 milyon dolar oldu. Öte yandan, Türk-İş
Ağustos ayı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, açlık
sınırı yeni asgari ücreti 1.390 TL aştı. Ağustos'ta yıllık mutfak
enflasyonu ise %119,11 olarak kaydedildi. Açlık sınırı 6 bin 890,
yoksulluk sınırı 22 bin 442 lira olarak izlendi. Avrupa Merkez
Bankası yetkilileri rekor yüksek enflasyonla mücadele için gelecek
toplantıda 50 baz puanlık, hatta 75 baz puanlık faiz artışına dair
sinyaller veriyor. EURTRY bugün 18,15 seviyesinden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6871

  18.5704  

 18.3968   

18.2232    

 18.1065   

  17.9898  

   17.8162
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XAU/USD

Küresel merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için yüksek
oranlı faiz artırımları beklentileri altın üzerinde baskı oluşturmaya
devam ediyor. Jackson Hole Sempozyumu'nun ardından, Eylül
ayında Fed ve ECB'nin 75 baz puanlık faiz artırımı yapacağına
yönelik beklentiler sırasıyla yaklaşık %70 ve %60'a
yükseldi. Merkez Bankalarından gelen şahin sinyallerin ardından
altın fiyatları dün bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Öte
yandan Goldman Sachs analistleri emtia fiyatlarındaki son düşüşün
büyük bir alım fırsatı yarattığını belirterek yatırımcılarına “şimdi
emtia alın, resesyondan sonra endişe edersiniz” tavsiyesinde
bulundu. Altın için 1748 – 1759 – 1773 seviyeleri direnç, 1723 –
1709 – 1697 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,773.82

  1,759.71  

 1,748.63   

1,737.56    

 1,723.45   

  1,709.34  

   1,698.27

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün negatif bir seyir izledi. DAX
endeksi günü -%0,61'lık bir kayıpla 12.892 seviyesinden tamamladı.
Yeni günde DAX vadelilerinde yatay-pozitif bir görünüm olduğu
söylenebilir. Dün, Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) tarafından
açıklanan verilere göre Ifo istihdam endeksi ağustos ayında 101,1
puandan 101 puana indi. Makroekonomik tarafta ise Polonya ile
Almanya arasında süren gerginlik ve enerji konuları gündemdeki
yerini koruyor. Bugün veri anlamında Avrupa piyasaları, yoğun bir
gün geçirecek. Almanya'da enflasyonu, Euro Bölgesi'nde ise
ekonomik görünüm ve tüketici güven verileri takip edilebilir. DAX
için 12.982 – 13.057 – 13.172 seviyeleri direnç, 12.972 – 12.677 –
12.602 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,792.33

  13,660.67  

 13,440.33   

13,220.00    

 13,088.33   

  12,956.67  

   12,736.33
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Dow Jones Yakın Vade

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, %0,57 azalışla 32.098,99 puana
geriledi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell başta olmak
üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole toplantısında
verdiği mesajlar sonrası endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde
negatif seyir izlemeye devam etti. Powell, yaptığı konuşmada,
enflasyonla mücadelede geri adım atmayacaklarının, gevşek para
politikasına dönüşün yakın zamanda olmayacağının sinyalini
vermişti. Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu piyasaların
odağında bulunuyor. Dow Jones için 32.303 – 32.488 – 32.678
seviyeleri direnç, 31.929 – 31.739 – 31.554 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,126.00

  33,890.00  

 33,473.00   

33,056.00    

 32,820.00   

  32,584.00  

   32,167.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksinde haftanın ilk işlem gününde teknoloji sektörü
öncülüğünde düşüşler gözlenirken, sağlık ve enerji sektörü pozitif
ayrıştı. Geçtiğimiz hafta, haftalık bazda %4 düşüş kaydeden
endekste 4.110 bandı altına geri çekilme devam ediyor. Cleveland
Fed Başkanı Loretta Mester faiz oranlarının %4'ün üzerine
yükseltilmesi gerektiğini düşündüğünü ve Powell'ın Fed'in
enflasyonu düşürme kararlılığı hakkında güçlü bir mesaj verdiğine
inandığını ifade etti. Söz konusu gelişmelerle piyasalardaki
fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 61 ihtimalle 75 baz puan, yüzde
39 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor. SP500 için
4.063 – 4.092 – 4.120 seviyeleri direnç, 4.006 – 3.978 – 3.949
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,340.00

  4,314.00  

 4,272.75   

4,231.50    

 4,205.50   

  4,179.50  

   4,138.25

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 30 Ağustos 2022

Brent Petrol

OPEC+ grubunun 5 Eylül’deki toplantıda üretim kesintileri
duyuracağına dair beklentiler sonucunda, Pazartesi günü petrol
fiyatları geçtiğimiz haftadaki kazanımlarını sürdürdü. Önümüzdeki
hafta gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısına kadar iyimser
görünümün sürmesi beklenebilir. Öte yandan, ABD Enerji
Bakanlığının verilerine göre, ABD'nin stratejik petrol rezervindeki
ham petrol oranı 26 Ağustos itibarıyla haftalık 3,1 milyon varil
azaldı. Ülkenin stratejik petrol rezervindeki ham petrol oranı 450
milyon varille Aralık 1984'ten bu yana en düşük seviyeye
geriledi. Brent için 103,79 – 104,84 – 106,49 seviyeleri direnç,
101,09 – 99,44 – 98,39 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   100.69

  98.98  

 97.18   

95.38    

 93.66   

  91.95  

   90.15

USD/JPY

Haftanın ilk işlem gününde, dolar karşısında en kötü performansı
gösteren G10 para birimi olan JPY’e olan talepte azalış dikkat çekti.
Dünkü seansta sert satışların gerçekleştiği USD/JPY paritesi şu an
--- seviyesinden işlem görmekte. Powell’ın konuşması sonrası
yönünü negatife çeviren piyasalarda, risk iştahındaki azalma
sebebiyle dolar endeksindeki artış devam ediyor. JPY’e olan talebin
azalması ile sert satışlar gözleniyor, beraberinde ise paritenin
yükselişi izlenmeye devam ediyor. USDJPY için 139,27 – 139,85 –
140,71 seviyeleri direnç, 137,84 – 136,98 – 136,40 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   137.57

  136.74  

 136.32   

135.89    

 135.06   

  134.23  

   133.81
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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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