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Pariteler Kapanış Değişim

EUR/USD 1.01777 -0.66%
GBP/USD 1.20633 -0.77%
USD/JPY 134.923 1.49%
USD/TRY 17.8766 -0.07%
EUR/TRY 18.2027 -0.75%

Endeksler Kapanış Değişim

DAX 13619.5 -0.21%
DJI 32708 0.06%
S&P 4141.5 -0.25%
NASDAQ 13215.75 -0.84%

Emtialar Kapanış Değişim

XAU/USD 1774.55 -0.92%
XAG/USD 19.884 -1.38%
WTI 88.47 0.8%
HG 3.5475 2.13%

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından yayımlanan ortak bildiride iki ülke

arasındaki ticaret hacminin tespit edilen hedefler doğrultusunda ve

dengeli bir temelde artırılması, ekonomi ve enerji alanlarında iki ülkenin

birbirlerinden beklentilerinin karşılanması konusunda anlaşma sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi dönüşü açıklamalarda bulunarak, "Sayın

Putin ile ruble üzerinde mutabık kaldık" dedi. Erdoğan, Putin'in daveti

üzerine Eylül'de Şanghay Beşlisi'nin Özbekistan'da yapacağı toplantıya

katılacağını da söyledi. Erdoğan, 20 tahıl gemisinin daha beklediğini de

belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye ile Rusya

arasındaki doğalgaz ticareti ödemelerinde kısmen rubleye geçilmesi

konusunda anlaşma sağlandığını ve kademeli şekilde ulusal para

birimlerine geçileceğini bildirdi.

ABD

ABD'de Temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam  528 bin arttı, beklenti

artışın 250 bin olması yönündeydi. İşsizlik oranı  yüzde 3,6 beklentinin

altında yüzde 3,5 seviyesine geriledi. Aynı dönemde ortalama saatlik

kazançlar aylık bazda yüzde 0,5 artarak yüzde 0,3'lük beklentinin

üzerinde gerçekleşti. Yıllık olarak ise ortalama saatlik kazançlar da

yüzde 5,2'lik yükseliş kaydedildi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4,9

olmuştu.

Avrupa

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye

göre dost olmayan ülkelerden yatırımcı ve şirketlerin, Rusya’daki

stratejik şirketlerin hisselerinde işlem yapmaları yıl sonuna kadar

yasaklandı.

Romanya Merkez Bankası politika faizini sürpriz biçimde tahminlerin

altında artırdı. Politika faizi yüzde 5,50 oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi

notunu "Baa3" olarak teyit ederken, "durağan" olan not görünümünü

"negatif" olarak revize etti.

Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama

bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine

ulaştı.

Asya

Çin Dışişleri Bakanlığı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye

Tayvan ziyareti nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Çin'in ABD ile askeri görüşmelerini iptal edeceği, iklim görüşmelerini de

durduracağı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pekin'de düzenlediği basın

toplantısında, "Tayvan Boğazı'ndaki gerilime yol açan olaylar ve sebep

açıktır. ABD, krizi sebepsiz tahrik eden ve yaratan taraftır." dedi.

Çin ordusu Tayvan yakınında yeni bir tatbikata başlandığını duyurdu. 

Çin'de ihracat, Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,

ithalat da yüzde 2,3 artış kaydetti. Dış ticaret fazlası, Temmuz'da

101,26 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Hong Kong denizaşırı ülkelere uyguladığı Kovid 19 karantina süresini 1

haftadan 3 güne indirdi.

Dünya

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),'ün açıkladığı FAO

Gıda Fiyat Endeksi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 8,6 gerilerken, yıllık

bazda yüzde 13.1 arttı. 

Petrol

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık

verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Temmuz–5

Ağustos haftasında önceki haftaya göre 7 adet azalışla 598'e geriledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'da yapılan

nükleer görüşmelerde sundukları önerilere, ABD yönetiminden gerçekçi

bir yanıt verilmesini beklediklerini söyledi.
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Ekonomik Takvim 

Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki

11:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ağustos) -23 -26,4

*Hazine, 5 yıl vadeli  6 ayda bir kupon ödemeli sabit faizli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
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Günün Ajandası

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ağustos):  Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Temmuz ayında -26,4 seviyesinde açıklandı. Verinin Ağustos ayına ait beklentisi -23

seviyesidir. Veri, Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (11:30)

*Hazine, 5 yıl vadeli  6 ayda bir kupon ödemeli sabit faizli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.



08 Ağustos 2022 Günlük Forex Bülteni

Altın Petrol EUR/USD USD/TRY VIOP

Ons altın tarım dışı istihdam sonrası 1770 bandında 

Ons alt ın forex piyasasında sabah saatlerinde 1774 seviyesi

yakınlarında işlem görüyor. Ons altın, geçtiğimiz cuma 1794 seviyesine

kadar yükselmesinin ardından tarım dışı istihdam verisinin beklentileri

aşmasıyla geri çekildi. Tarım dışı istihdam verisi 250 bin artış

beklentisinin oldukça üzerinde 528 bin artışa işaret etti. İşsizlik oranı ise

%3,6'dan %3,5'e geriledi. İstihdam piyasasında olumlu gelen veriler

Fed'in agresif davranmaya devam edebileceğine yönelik beklentilere yol

açtı. Dolar endeksi 105,90 yakınlarından 106,56 yakınlarına yükseldi.

Ons altın ise cuma gününü 1774 seviyesinde tamamladı. Fed'in verilere

bakarak karar verileceğini açıklaması, Eylül ayı toplantısına dek verilerin

önemini artırıyor. Bu hafta veri kanadında çarşamba günü ABD TÜFE

takip edilecek. Bugün veri kanadı sakin. Fed üyelerine ilişkin olası

açıklamalar yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın cuma günü 50 günlük ortalaması üzerine

yöneldi ama kalıcı olamayarak geri çekildi. 1738 seviyesindeki 22 günlük

ortalama üzerinde potansiyel korunuyor. Bu bölge yakınlarına geri

çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla ons altında alım yönlü

değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Yükselişin devamında ise 1787

seviyesindeki 50 günlük ortalama kuvvetli direnç konumunda. 

Destekler: 1770 / 1760 / 1738

Dirençler: 1787 / 1800 / 1807 
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Petrol 6 ayın en düşüğünden toparlanıyor 

Petrol fiyatları geçen hafta gördüğü 6 ayın en düşüğündeki seviyelerden

toparlanmaya çalışıyor. Resesyon endişeleri sürdükçe toparlanmaların

tepki yükselişi ile sınırlı kalmasını bekleriz. İran ile geçtiğimiz aylarda

durdurulan nükleer müzakereler, yeniden başlatı ldı. Nükleer

müzakereler ile İran'ın dünya petrol arzına katkı yapması hedefleniyor

ve bu cephedeki gelişmeler de petrol fiyatlarını baskılayıcı nitelikte. Bu

nedenle resesyon endişelerine ek olarak nükleer görüşmeler de

yakından takip edilmeli.

WTI Teknik Analiz: WTI ham petrol 6 ayın en düşük seviyelerini

gördükten sonra bu sabah toparlanmaya çalışıyor. WTI'da genel teknik

eğilim aşağıyı işaret etmeye devam ediyor. WTI, 91,30 seviyesindeki 50

haftalık ortalaması altına geriledi. Böylelikle yaklaşık 7 ayın ardından

petrol fiyatları tekrar 50 haftalık ortalaması altınd gerçekleşiyor. Geri

çekilmenin devamında 88-87 destekleri takip edilebil ir. Olası

toparlanmalarda ise 90,56 ve 91,30 ve dirençleri izlenecek.

Destekler: 88 / 87 / 86

Dirençler: 90,56 / 91,30 / 92 

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 6 ayın en düşük seviyelerini

gördükten sonra bu sabah toparlanmaya çalışıyor. Brentte genel teknik

eğilim aşağıyı işaret etmeye devam ediyor. Brentte güçlenme için 22

günlük ortalamaya isabet eden 101 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

101 aşılmadıkça yön aşağı olmaya devam ediyor.  Geri çekilmenin

devamında 94,70 seviyesindeki 50 haftalık ortalama takip ediliyor.

Destekler: 94,70 / 93,30 / 92,70 

Dirençler: 95,90 / 97 /  98,50
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EURUSD destek bulmaya çalışıyor 

Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentilerden 2 kat fazla

528 bin kişi olarak açıklandı. Fed’in en son 75 baz puan artırım yaptığı

toplantının ardından konuşan başkan Powell’ın istihdamın güçlü

olduğuna işaret eden resesyon açıklamalarından sonra pozitif

görünümde bir istihdam verisi açıklanması Fed başkanını destekledi. Bu

hafta Çarşamba günü açıklanacak olan ABD Tüfe verisi Fed’in para

politikasının şekillenmesinde önemli rol alacaktır. DXY endeksi kritik 106

seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Diğer yandan Çin-Tayvan

arasında yaşanan gerginlikte Çin Dışişleri Bakanlığı ABD Temsilciler

Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Tayvan ziyareti nedeniyle yaptırım

uygulama kararı aldığını duyurdu. Çin'in ABD ile askeri görüşmelerini

iptal edeceği, iklim görüşmelerini de durduracağı belirtildi. Euro

bölgesinde ise yüksek enflasyon, enerji krizi ve resesyon endişeleri gibi

ana gündem maddeleri Euro’nun Dolar karşısında güçlü kalamamasına

katkı sağlamaya devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı

Güveni verisi takip edilecek. Verinin sapma derecesine göre paritedeki

hareket alanı genişleyebilir.

Teknik Analiz : EURUSD paritesi 22 günlük ortalaması olan 1.0150

seviyesinin yakınlarında bulunuyor. Ortalamanın destek olarak

çalışmaması halinde aşağı yönlü hareketlerde psikolojik 1.00 seviyesi

tekrardan gündeme gelebilir. Bu bölgelerde tutunması halinde daha

önce birkaç denenen 1.0270 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Paritede

genel görünümün aşağı yönlü olduğunu, gelen tepkilerin satışla

karşılandığı görülmektedir.   

Destekler : 1.0150 / 1.00 / 0.9640

Dirençler : 1.0270 / 1.0350 / 1.0480
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DolarTL 17,94'e takıldı 

DolarTL 17.94 direnci etrafında hareket etmeye devam ediyor. Cuma

günü ABD'de açıklanan ve beklentinin oldukça üstünde gelen tarım dışı

istihdam verisi sonrası dolar endeksi 106 seviyesinin üzerinde hareket

etmeyi sürdürüyor. Küresel piyasalarda dolar talebini değiştirecek

önemli bir gelişme bulunmuyor. Bu hafta Çarşamba günü açıklanacak

ABD TÜFE verileri piyasanın Fed'e yönelik algılamaları açısından önemli

olacaktır. Dolar cephesinde yaşanan gelişmelere karşın DolarTL'deki

serbest kur hareketleri sınırlı oluyor. Dolayısıyla kurda beklentimiz

mevcut temel gelişmeler sürdüğü sürece ılımlı yukarı yönlü hareketin

devam etmesi yönünde. 

Teknik Analiz: USDTRY'de 17,94 seviyesindeki direnç çalışmaya

devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde aşılması halinde 18 / 18.20 / 18.40

seviyelerine doğru yükseliş eğiliminin hızlanabileceğini düşünmekteyiz.

Yükselen trend eğiliminin sonlanması için ilk etapta 17.55 seviyesinin

altına doğru kalıcı seyirlerin oluşması şart. Bu olmadığı sürece

paritedeki yükseliş eğiliminin devam etmesini bekleriz. 

Destekler: 17.55 / 17.40 / 17.27

Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 18.00 /17.94 / 17.85 

Dirençler: 18.36 / 19.00 / 19.20
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VIOP KONTRATLARI 

Endeks Kontratı 

Viop30 endeks spot piyasada kritik bir yerde. Spottaki 2979 seviyesi bir önceki zirve seviyesine denk geliyor. VIOP’ta spottaki 2979 seviyesi üzerindeki kapanışların oluşması halinde mevcut uzun pozisyonlara ilave uzun

pozisyon denebilir. Buna karşın 2979 seviyesinden kar realizasyonlarının gelmesi halinde güçlü destek bölgelerinden alım denenebilir. Viop30 endekste düzeltme beklentimize karşın ana yön yukarı. 

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler:  2979 / 3000 / 3012

Destekler: 2890 / 2720 / 2675

Dolar Kontratı 

USDTRY'de spottaki 17,94 seviyesindeki direnç çalışmaya devam ediyor. 17,94 seviyesi üzerinde kapanışların olması halinde 18.40'a doğru kademeli yükseliş eğiliminin sürmesini bekleriz. Uzun pozisyonlar korunabilir.

17.94 üzeri kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot DOLAR teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 17.55 / 17.40 / 17.27

Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40

Ons Altın Kontratı 

Ons altın viop kontratında spot 1760-1738 desteklerine doğru geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.  Spot 1790 yakınlarına yükselişlerde kar realizasyonu

gerçekleştirilerek bu seviyenin aşılması halinde yeni alımlar denenenilir. SAtış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var. 

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1770 / 1760 / 1738

Dirençler: 1787 / 1800 / 1807 
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2022 yılı 1. Çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %26, zarar eden müşteri oranı %74’tür. 

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak

kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere

dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima

edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır.

Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin

sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. 

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım

aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı

gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat

beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.


