
Forex Bülten 31 Ağustos 2022

Piyasa Gündemi

Avrupa’da derinleşen enerji krizi ile artan resesyon endişeleri
önemli risk başlıkları olarak öne çıkıyor. Fed Başkanı Powell’ın
Jackson Hole’deki konuşması sonrasında risk iştahında zayıflama
gözlenirken, Fed başta olmak üzere merkez bankalarının hamleleri
ve açıklanacak ekonomik veriler fiyatlamaları şekillendirmeye
devam edecektir. Yurt içi piyasalar dün 30 Ağustos Zafer Bayramı
nedeniyle işlem görmezken, bugün yurt içinde 2022/2Ç ilişkin
büyüme rakamı açıklanacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – GSYH 2022/2Ç Önem: Yüksek
•    12:00 Euro Bölgesi – Öncü TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının
ardından yapılan yazılı açıklamada, küresel ekonomideki eğilimler
ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut
görünüm ile gelecek dönem beklentilerinin ele alındığı belirtildi.
Böylece ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, Orta
Vadeli Program'a (OVP) son hali verildi.  Merkez Bankası, Zorunlu
Karşılıklar Tebliği’nde yaptığı değişiklikle bankalara yeni
yükümlülükler getirdi. Bankalar için gerçek kişilerde dövizden TL’ye
dönüşüm için uygulanan zorunlu karşılık sınırı, artık şirketler için de
uygulanacak. Yurt içinde bugün açıklanacak büyüme rakamı ön
planda olacak.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde Ekonomik Görünüm Endeksi ağustos ayında
beklentilerin üzerinde geriledi. Veriler tüketici güveni, perakende ve
inşaat sektörlerinde yükselişe işaret ederken sanayi ve hizmet
sektörlerindeki düşüşlerle baskılandı. Avrupa Komisyonu’nun dün
yayımladığı verilere göre Euro bölgesi Ekonomik Görünüm Endeksi,
temmuz ayındaki 98,9 seviyesinden Ağustos’ta 97,6 puana geriledi.
Tüketici Güven Endeksi ise Temmuz’daki rekor düşük seviyesi -27
seviyesinden -24,9’a yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven
endeksi -7,1’den -6,3’e yükseldi. Bugün Euro Bölgesi’nde
açıklanacak olan enflasyon ve Almanya’da açıklanacak olan işsizlik
oranı verileri birincil veriler olarak takip edilebilir.

ABD

ABD'de dün açıklanan iş gücü piyasasına ilişkin verilerin ardından
Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine dair beklentilerin
artmasıyla endeksler negatif seyir izledi. Ülkede JOLTS Açık İş
Sayısı, temmuzda 11 milyon 239 bine çıkarak piyasa beklentilerinin
aksine yükseliş gösterdi. ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam
verileri ise para politikasının seyri açısından önem taşırken, Beyaz
Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre istihdam artışında bir miktar
yavaşlama beklediklerini kaydetti. Öte yandan, ülkede Conference
Board Tüketici Güven Endeksi de ağustosta aylık bazda 7,9 puan
artarak 103,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.
Fed yetkililerinden şahin tonda açıklamalar da gelmeye devam
ederken, Bugün Fed yetkililerinden gelen açıklamaların yanı sıra
özel sektör Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi Cuma günü
açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam öncesinde ipucu vermesi
açısından takip edilecek. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.1891 0.03 0.20 35.71
EURTRY 18.2352 0.13 0.79 20.72
EURUSD 1.0025 0.11 0.59 -11.87
GBPUSD 1.1678 0.19 -0.99 -13.71
USDJPY 138.47 -0.23 0.98 20.31

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2328 -0.10 3.15 394.28
Dolar Endeksi 108.6770 -2.20 8.60 1,300.70
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,009.50 0.55 -3.22 -15.74
DAX Yakın Vade 13,024.00 0.64 -1.53 -17.86
Dow Jones Yakın
Vade 31,940.00 0.52 -3.09 -11.83

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,722.06 -0.13 -1.67 -5.88
Gram Altın 1,007.04 0.02 -1.51 28.95
WTI 92.16 0.06 -3.20 22.02
BRENT 98.50 0.07 -2.37 26.66
Bakır 3.67 0.54 0.86 -17.09

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 3.1040 -0.80 -0.30 159.00
ABD 2 Yıllık 3.4620 2.40 5.80 273.20
Almanya 10 Yıllık 1.4890 -1.90 11.70 166.60
Almanya 2 Yıllık 1.1470 -1.40 21.10 177.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9413 -0.17 0.00 6.20
USDIDR 14,838.50 -0.11 0.00 4.19
USDTRY 18.1902 0.03 0.21 35.72
USDRUB 60.1250 0.21 0.50 -19.71
USDBRL 5.1237 0.03 0.26 -8.04
USDCNY 6.8955 -0.24 0.52 8.49
USDMXN 20.1061 -0.23 1.06 -2.03
USDCZK 24.4760 -0.16 -1.09 11.86
USDHUF 401.6250 0.02 -2.21 23.69
USDPLN 4.7131 -0.10 -1.54 16.82
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da temmuzda %,5
olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji ve
gıda fiyatlarındaki son yükselişle ağustosta %7,9 seviyesinde
açıklanarak rakor kırdı. Euro Bölgesi’nde ekonomik görünüm
endeksi tüketici güvenindeki sınırlı artışa karşılık sanayi ve hizmet
sektörlerindeki düşüşün etkisiyle 97,6 puana geriledi. ABD'de
JOLTS açık iş sayısı, Temmuz'da 11 milyon 239 bine çıkarak piyasa
beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi. Bugün Euro Bölgesi’nde
enflasyon rakamlarının açıklanması beklenirken, ABD cephesinde
ADP özel sektör istihdam değişimi ön planda olacak. Paritede 1,000
seviyesinin üzerinde 1,0052 – 1,0090 ve 1,0125 seviyeleri direnç,
0,9980 - 0,9944 – 0,9907 takip edilen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0154

  1.0128  

 1.0084   

1.0039    

 1.0013   

  0.9987  

   0.9943

GBP/USD

İngiltere’deki enerji maliyetleri ve birbiri ardına yükselen elektrik,
doğal gaz fiyatları, GBP’deki satıcılı görünümün devam etmesine
sebep oluyor. Haftanın üçüncü işlem gününde 1.1678 seviyesinden
işlem görmeye devam eden GBP’nin aşağı yönlü seyri takip
edilmeye devam ediyor. Analistlere göre, İngiltere Merkez
Bankası’nın (BoE) faiz artışlarına dair verdiği sinyaller sonrasında
sterlin yeterli desteği bulamadı. GBP/USD paritesinde 1.1596 –
1.1539 -1.1457 bölgeleri destek, 1.1735 – 1.1817 – 1.1874 pivot
seviyeleri ise direnç olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1936

  1.1887  

 1.1839   

1.1791    

 1.1742   

  1.1693  

   1.1645
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USD/TRY

Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole Sempozyumunda yüksek faiz
döneminin bir süre daha devam edeceğini ve gelecek toplantılarda
faiz artış oranının tamamen açıklanacak verilere göre
belirleneceğini bildirmesinden sonra dün ABD’de tüketici güveni
ağustos ayında 103,2 beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ABD’de
JOLTS açık iş sayısı ise temmuz ayında 11,239 bin ile beklentilerin
üzerinde açıklandı. Güçlü gelen ABD verileri sonrası Fed’in parasal
sıkılaştırmaya devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini
söyleyebiliriz. Bugün yurt içerisinde büyüme, ABD’de ise ADP özel
sektör istihdam değişimi takip edilecek. Hafta başından itibaren
yataya yakın seyirlerin izlendiği Dolar/TL, bu sabah saat 08:40
itibariyle 18,18’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2402

  18.1871  

 18.1450   

18.1030    

 18.0498   

  17.9967  

   17.9546

EUR/TRY

Almanya’da temmuzda %,5 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna
savaşı sonucu artan enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle
ağustosta %7,9 seviyesinde açıklanarak rakor kırdı. Euro
Bölgesi’nde ekonomik görünüm endeksi tüketici güvenindeki sınırlı
artışa karşılık sanayi ve hizmet sektörlerindeki düşüşün etkisiyle
97,6 puana geriledi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında
gerçekleştirildi. Yazılı açıklamada, küresel ekonomideki eğilimler ve
yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut
görünüm ile gelecek dönem beklentilerinin ele alındığı belirtildi.
Böylece ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, Orta Vadeli
Program'a son hali verildi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,26’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3941

  18.3384  

 18.2614   

18.1843    

 18.1286   

  18.0730  

   17.9959
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XAU/USD

Ons altın hafta başından bu yana 1720$ seviyesinden destek
almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler, merkez
bankalarının para politikalarında sıkılaşıyor olması, Dolar
endeksindeki yükseliş, küresel büyümeye yönelik endişeler,
fiyatlarda etkili oluyor. Ons altında zayıf ve kararsız seyirler sürüyor.
Son dönemde, Fed'in faiz politikasında geri adım atmayacak
olması, Doların güçlenme çabası, ons altının yükselişini
zorlaştırıyor. Bugün için ABD'de ADP özel sektör istihdam değişimi
açıklanacak. Veri bazlı hareket görülebilir. Veri dışında bugün Fed
üyelerinin konuşmaları da izlenebilir. Ons altın için 1736$ direncinin
üzerindeki kapanışlarda 1747$ - 1755$ direnç noktaları takip
edilebilir. Geri çekilmelerde, 1716$ - 1709$ - 1697$ destek noktaları
olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,755.60

  1,748.11  

 1,736.23   

1,724.35    

 1,716.86   

  1,709.37  

   1,697.49

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün karışık bir görünüm sergiledi.
Teknoloji, gıda ve tüketim sektörlerinde yükseliş görülürken, inşaat
ve kamu hizmetleri sektörlerinde düşüşler yaşandı. DAX 0,53% ve
TecDAX endeksi 0,31% yükselirken, MDAX endeksi 0,30% düştü.
Yeni günde vadelilerde yatay-pozitif bir görünümün olduğu
belirtilebilir. Makro tarafta, Almanya'da temmuzda %7,5 olan yıllık
enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji ve gıda
fiyatlarındaki son yükselişle ağustosta yeniden %7,9'a çıkarak
1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün
Almanya’da açıklanacak olan işsizlik oranı verisi birincil veri olarak
takip edilebilir. Endeks için 13.093 – 13.262 – 13.370 direnç,
12.816 – 12.707 – 12.539 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,383.00

  13,269.00  

 13,105.00   

12,941.00    

 12,827.00   

  12,713.00  

   12,549.00
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Dow Jones Yakın Vade

New York borsası, resesyon riski ve ABD Merkez Bankası'nın
enflasyonla mücadele için agresif faiz artırımlarına devam
edeceğine yönelik endişelerle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta
Dow Jones endeksi, yüzde 0,96 azalışla 31.790 puana geriledi.
ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam verileri ise para
politikasının seyri açısından önem taşırken, Beyaz Saray Sözcüsü
Karine Jean-Pierre istihdam artışında bir miktar yavaşlama
beklediklerini kaydetti. Endeks vadeli işlem kontratlarında yeni güne
başlarken sınırlı yükseliş gözleniyor. Endeks için 32,221 – 32,649 –
32,952 seviyeleri direnç, 31,491 – 31,188 – 30,760 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,940.33

  32,643.67  

 32,209.33   

31,775.00    

 31,478.33   

  31,181.67  

   30,747.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de dün açıklanan iş gücü piyasasına ilişkin verilerin ardından
Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine dair beklentilerin
artmasıyla endeksler negatif seyir izledi. Ülkede JOLTS Açık İş
Sayısı, temmuzda 11 milyon 239 bine çıkarak piyasa beklentilerinin
aksine yükseliş gösterdi. ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam
verileri ise para politikasının seyri açısından önem taşırken, Beyaz
Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre istihdam artışında bir miktar
yavaşlama beklediklerini kaydetti. S&P 500 endeksinde primle günü
kapatan sektör bulunmazken, enerji sektörü %3,36 düşüşle en çok
değer kaybeden sektör oldu. Endeks için 4.051 – 4.115 – 4.159
seviyeleri direnç, 3.943 – 3.899 – 3.835 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,288.00

  4,254.75  

 4,198.00   

4,141.25    

 4,108.00   

  4,074.75  

   4,018.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne yatay başladı. Son günlerde, petrol fiyatları
üzerinde baskılar artmış durumda. OPEC+ grubunun eylül ayı
toplantısında üretimde kısıntıya gitme mevzusu, Çin büyümesinde
yavaşlama, Fed'in faiz artırmaya devam etmesi, İran nükleer
anlaşma görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi, Libya ve Irak'ta
çıkan siyasi olaylar, fiyatlarda kısa vadeli oynaklıklara neden oluyor.
Jeopolitik riskler, petrol fiyatlarının yükselmesine yol açıyor bu
nedenle Irak ve Libya'daki gelişmeler takip edilebilir. Haftaya
OPEC+ grubunun aylık toplantısı olacak, oradan üretimi kısma
konusunda bir karar çıkması durumunda fiyatları yukarı çekebilir. O
güne kadar, fiyatlar üzerinde baskı sürebilir. Brent petrol için
102,45$ - 106,39$ - 109,31$ dirençler, 95,59$ - 92,67$ - 88,73$
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   102.54

  99.64  

 97.85   

96.06    

 93.17   

  90.27  

   88.48

USD/JPY

Dolar/Japon Yen’i paritesi haftanın üçüncü işlem gününde 138.457
seviyesinden işlem görüyor. Bir Bloomberg raporunda, Japon
Yen’inde 140 dolar seviyesi yaklaştıkça bir tür sözlü müdahale
olasılığının olduğu söylendi. Raporda, “Japonya Merkez
Bankası'ndan JPY için herhangi bir destek yokken, doların ABD
para politikası beklentileri üzerinde geniş ölçüde yükseldiği bu
noktada, gerçek bir müdahale muhtemelen etkisiz olacak” ifadeleri
kullanıldı. USD/JPY paritesinde 138.204 – 137.615 – 137.179 dolar
seviyeleri destek olarak, 139.229 – 139.665 – 140.254 pivot
seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.04

  138.13  

 137.53   

136.93    

 136.02   

  135.12  

   134.51
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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."

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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

