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Piyasa Gündemi

Küresel risk iştahı haftaya güç kazanımıyla başlarken, bu hafta
piyasaların ana odağı cuma günü Jackson Hole toplantısında Fed
Başkanı Powell’ın konuşması olacaktır. Avrupa ve ABD’de dün
açıklanan PMI rakamları bir miktar düşüş kaydederken, PMI verileri
eşik değerin üzerindeki seyrini korudu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi,
Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdiğini
duyurdu. Salgın cephesindeki gelişmeler ve ekonomik veri akışları
yakından izlenmeye devam edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    17:00 ABD – Yeni Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş
birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan
mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi,
ağustos ayında bir önceki aya göre %1,6 oranında azaldı temmuz
ayında 79,5 olan endeks, ağustos ayında 78,2 oldu. Ekonomi
Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024
dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programı yayımlamayı
planladıklarını söyledi.

Euro Bölgesi

Küresel piyasalarda ağustos ayına ait öncü gösterge niteliğinde
olan imalat ve hizmet PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde
hizmet ve imalat PMI endeksleri beklentilerin hafif altında kalarak
sırasıyla 59,7 ve 61,5 puana geriledi. Endeksler Ağustos’ta önceki
aya kıyasla gerilese de güçlü seyrini korudu. Yeni sipariş büyümesi
yaklaşık 20 yılın en yüksek düzeyine yükseldiği için talepte daha
fazla iyileşme görüldü. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya’da ise hizmet ve imalat sektörü PMI da yavaşlayarak
sırasıyla 61,5 ve 62,7 puana gerilediler. Hizmet sektörü büyümesi 2
ayın, imalat sektörü büyümesi ise son 7 ayın en düşük düzeyinde
açıklandı. Bundesbank'ın ekonomiye yönelik ağustos ayı raporu
yayımlandı. Raporda salgınının ilave olumsuz ekonomik sonuçları
nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıl beklenenden daha az
büyüyebileceğini duyurdu.

ABD

Fed Başkanı J. Powell’ın ikinci kez Fed Başkanı olma ihtimali
Hazine Bakanı Janet Yellen’ın da desteğiyle güçleniyor. Bu ihtimalin
artması, enflasyon ve delta varyantı risklerinin olduğu bir ortamda
para politikasında belirsizlik ihtimalini de azaltıyor. ABD’de bekleyen
konut satışları dün stoklardaki artışın etkisiyle ikinci ayda da
yükselişini sürdürerek aylık bazda %2 artarken, yıllık bazda artış
%1,5 seviyesinde gerçekleşti. Ülkede ekonomik aktivite ağustos
ayında vakalardaki artışla yavaşlama kaydetti. Hizmet sektörü PMI
da ağustosta bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak 55,2'ye indi.
İmalat PMI endeksi ise 61,2 seviyesinde açıklanarak düşüş
kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin
Pfizer-Biontech Kovid-19 aşısının kullanımına tam onay verdiğini
anımsatarak, özel şirketleri çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmeye
davet etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.4113 -0.19 -0.28 13.12
EURTRY 9.8781 -0.24 -0.02 8.55
EURUSD 1.1744 -0.02 0.30 -3.87
GBPUSD 1.3742 0.17 -0.02 0.49
USDJPY 109.82 0.11 0.22 6.35

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.1828 -1.70 -3.50 90.28
Dolar Endeksi 92.9830 0.50 -14.00 304.60
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,484.50 0.20 0.92 19.63
DAX Yakın Vade 15,886.00 0.16 -0.13 15.57
Dow Jones Yakın
Vade 35,363.00 0.23 0.29 15.96

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,803.51 -0.09 0.98 -5.12
Gram Altın 487.73 -0.29 0.70 7.40
WTI 66.10 0.96 -0.20 36.48
BRENT 68.71 0.71 0.05 33.25
Bakır 4.17 1.07 -0.79 18.62

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.9700 -10.00 38.00 401.00
Türkiye 10 Yıllık 17.5100 -8.00 13.00 461.00
ABD 10 Yıllık 1.2720 1.90 0.80 35.50
ABD 2 Yıllık 0.2950 7.70 8.60 17.20
Almanya 10 Yıllık -0.4770 1.70 -1.20 9.80
Almanya 2 Yıllık -0.7350 1.40 0.00 -2.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.0652 -0.37 0.97 2.52
USDIDR 14,394.80 -0.02 -0.22 3.38
USDTRY 8.4113 -0.19 -0.28 13.12
USDRUB 73.9955 -0.03 0.55 -0.19
USDBRL 5.3814 0.01 1.62 3.62
USDCNY 6.4786 -0.04 -0.12 -0.83
USDMXN 20.2921 -0.09 1.43 2.01
USDCZK 21.7741 0.07 0.17 1.38
USDHUF 297.9725 0.01 -0.83 0.39
USDPLN 3.9018 -0.01 0.11 4.51
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda dün ağustos ayına ait öncü imalat ve hizmet
PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde hizmet ve imalat PMI
endeksleri beklentilerin hafif altında kalarak sırasıyla 59,7 ve 61,5
puana geriledi. Endeksler Ağustos’ta önceki aya kıyasla gerilese de
güçlü seyrini korudu. ABD’de ise imalat PMI 61,2 seviyesinde
açıklanırken, hizmet sektörü PMI endeksi 55,2 seviyesinde
gerçekleşti. Ülkede ekonomik aktivite ağustos ayında vakalardaki
artışla yavaşlama kaydetti. Bekleyen konut satışları stoklardaki
artışın etkisiyle aylık bazda %2, yıllık bazda ise %1,5 arttı. Dolar
endeksindeki volatilite ile birlikte dalgalı seyrin kaydedildiği paritede
kısa vadede 1,1750 – 1,1784 ve 1,1804 seviyeleri direnç, 1,1723 -
1,1704 ve 1,1684 takip edilecek destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1826

  1.1789  

 1.1768   

1.1746    

 1.1709   

  1.1672  

   1.1651

GBP/USD

FOMC toplantı tutanakları sonrası dolar endeksinde yukarı yönlü
hareketlerin ivmelendiği bir haftayı geride bıraktık. Dün dolar
endeksinde geri çekilmeler yaşanırken paritede de tepki
hareketlerinin oluştuğu görüldü. Dün İngiltere ve ABD tarafında PMI
verileri takip edildi. İngiltere ve ABD’de delta varyantlı salgının
etkisiyle PMI verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Bugün
İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında ise yeni
konut satışları verisi takip edilecek. Bu hafta gözler ise Jackson
Hole Sempozyumunda verilen mesajlarda olacak. 200 günlük basit
hareketli ortalamasının altında seyreden paritede 1,3725 - 1,3690
ve 1,3660 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Direnç olarak 1,3790 -
1,3835 ve 1,3880 seviyeleri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3882

  1.3808  

 1.3763   

1.3719    

 1.3645   

  1.3571  

   1.3526
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,4235 ile 8,5006 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,4272’den tamamladı. Dün yurt içinde tüketici
güveni 78,2 olarak açıklandı. ABD’de ise imalat PMI 61,2 ve hizmet
PMI 55,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Delta varyantının PMI
verileri üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. İkinci el konut satışları
ise 5,99 milyon ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün ABD’de
yeni konut satışları dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Geçen
hafta FOMC toplantı tutanaklarının kur üzerinde yarattığı yukarı
yönlü baskının kalktığını söyleyebiliriz. Bu hafta Jackson Hole
Sempozyumundan önce kurda 8,50 altında fiyatlamalar mevcut.
Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,4308’den işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5545

  8.5275  

 8.4774   

8.4272    

 8.4003   

  8.3733  

   8.3232

EUR/TRY

Avrupa cephesinde ağustos ayına ait öncü gösterge niteliğinde olan
imalat ve hizmet PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde hizmet
ve imalat PMI endeksleri beklentilerin hafif altında kalarak sırasıyla
59,7 ve 61,5 puana geriledi. Almanya’da da endeksler önceki aya
kıyasla gerilese de güçlü seyrini korudu. Yurt içinde ise tüketici
güven endeksi, ağustosta aylık bazda %1,6 azalışla 78,2`ye
geriledi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısında
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eylül ayının ilk yarısında
2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programı
yayımlamayı planladıklarını söyledi. Yurt içinde bugün veri akışı
sakin bulunurken, son dönemde TL varlıklarda etkili olan pozitif
havanın devam ettiği görülüyor. Euro/TL kuru bu sabah 9,90’lı
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.0169

  9.9913  

 9.9467   

9.9021    

 9.8765   

  9.8510  

   9.8063
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XAU/USD

Ons altın yeniden 1800$ üzerine doğru hareketine başladı. Dün
Dallas Fed Başkanı R. Kaplan, salgının önüne geçilemez ve ABD
ekonomisinde enflasyon ve istihdamda hedefler doğrultusunda bir
ilerleme görülemezse, varlık alım konusu hakkında düşüncesini
değiştirebileceğinin sinyalini verdi. Kaplan, önceki açıklamalarında
şahin olarak görülüyordu çünkü varlık alım programı konusunda
erken davranılmasını savunuyordu. Dünkü açıklamalar, Fed'in bir
süre daha ekonomiyi destekleyebilir ihtimallerini güçlendirince, ons
altında da yukarı yönlü tepki, Dolar endeksinde sınırlı bir
gevşemeye neden oldu. Bugünde ABD'den açıklanacak veriler var
altın üzerinde etkisi sınırlı olabilir. Ons altın için 1807$ - 1815$ -
1823$ dirençler, 1795$ - 1786$ - 1776$ destekler olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,845.52

  1,826.02  

 1,815.54   

1,805.07    

 1,785.56   

  1,766.06  

   1,755.59

DAX Yakın Vade

Küresel hisse piyasalarında geçen hafta satış ağırlıklı bir fiyatlama
yaşanırken, yeni haftada risk iştahındaki güç kazanımıyla
piyasalarda toparlanma çabası etkili oldu. Euro Bölgesi’nde ağustos
ayına ilişkin öncü imalat ve hizmet PMI endeksleri önceki aya
kıyasla gerileme kaydetse de güçlü seyrini korudu. Ekonomik veri
akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki önemini
korumaktadır. Avrupa borsaları dün günü yükselişlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,48’lik yükselişle 15.861
puandan tamamladı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde yukarı yönlü hareketlerde 15.935 – zirve seviyesinin
bulunduğu 16.024 ve 16.100 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 15.810 – 15.746 ve 15.685
seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,079.00

  16,007.00  

 15,934.00   

15,861.00    

 15,789.00   

  15,717.00  

   15,644.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,61 artışla 35.335 seviyesinden
tamamladı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/Biontech'in
aşısına tam onay verdi. ABD, 2020 yılı Aralık ayında bu aşıya acil
kullanım onayı vermişti. Geçtiğimiz hafta, salgın kaynaklı endişeler
piyasaları rahatsız ediyordu. Aşı haberi salgınla mücadelede daha
hızlı yol alabilme ve ekonominin toparlanmasını daha da
kolaylaştırabilir ihtimaliyle, dün endekslerdeki alıcılı seyirleri
destekledi. Dün piyasaların genelinde risk iştahı toparlanıyordu, bu
sabaha bakıldığında da vadeli piyasada ABD endekslerindeki alıcılı
seyirlerin korunduğu görülüyor. Bugün için ABD'de ikincil düzey
veriler var, etkisi sınırlı olabilir. Sözleşme için 35.488 - 35.654 -
35.912 dirençler, 35.161 - 34.977 - 34.781 destekler olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,787.67

  35,580.33  

 35,430.67   

35,281.00    

 35,073.67   

  34,866.33  

   34,716.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,85 yükselişle 4.479 seviyesinden
kapattı. Endeks 4.489 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test
etti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/Biontech'in aşısına tam
onay vererek, dünyada salgına karşı tam onaylanan ilk aşı oldu.
ABD, geçtiğimiz yıl Aralık ayında aşıya acil kullanım onayı vermişti.
Dün gelen tam onay haberi, ABD'nin aşılamada hız
kazanabileceğini ve ekonominin toparlanmakta sekteye uğramama
ihtimalini güçlendirince, endekslerde de alımlar hızlandı. Haber
öncesinde de risk iştahında toparlanma ABD vadelilerinde tepkiler
görülüyordu. Haber sonrası bu iyimserlik korundu. Bu sabahta
vadeliler alıcılı seyrediyor. Sözleşme için 4.493 - 4.531 - 4.560
direnç noktaları olurken, geri çekilmelerde 4.461 - 4.432 - 4.404
destek noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,548.58

  4,517.17  

 4,496.33   

4,475.50    

 4,444.08   

  4,412.67  

   4,391.83
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Brent Petrol

Son günlerde petrol fiyatlarındaki düşüş, piyasaları korkutmaya
başlamıştı. Salgın kaynaklı endişeler ve Asya'da bazı bölgelerin
tedbirlerini arttırması, talep açısından olumsuz yorumlandı. Dün,
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/Biontech'in aşısına tam
onay verdi. ABD, 2020 yılı Aralık ayında bu aşıya acil kullanım
onayı vermişti. Dünyada salgına karşı tam onaylanan ilk aşı oldu.
Aşı haberinin ardından salgınla mücadelede daha hızlı ilerleme
sağlanacağı ve tedbirlerin gevşetilme ihtimalleri güçlenince, petrol
fiyatları da buna yukarı yönlü tepki verdi. Geçtiğimiz haftaki
kayıplarını toparlamaya devam ediyor. Bugün içinde piyasalarda
risk iştahının görünümü, petrol açısından takip edilmeli. Brent
petrolde 68,04$ - 66,77$ - 65,46$ destekler, 69,74$ - 71,05$ -
72,42$ dirençler olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.09

  70.81  

 69.51   

68.22    

 65.94   

  63.66  

   62.36

USD/JPY

Haftanın ilk işlem günü ABD’de öncü PMI rakamları ve mevcut
konut satışları takip edildi. Mevcut konut satışları stoklardaki artışın
etkisiyle ikinci ayda da yükselişini sürdürerek aylık bazda %2
artarken, yıllık bazda artış %1,5 seviyesinde gerçekleşti. Ülkede
imalat PMI 61,2 seviyesinde açıklanırken, hizmet sektörü PMI
endeksi 55,2 seviyesinde gerçekleşti. Japonya’da ekonomik
aktivitede büyüme, vaka sayılarındaki artışın ardından uygulamaya
konan olağanüstü hal tedbirlerinin etkisi ile yavaşladı. Hizmet PMI
43,5 seviyesinde açıklanırken, imalat PMI endeksi 52,4’e geriledi.
Paritede kısa vadede 109,56 – 109,12 ve 108,88 seviyeleri destek,
toparlanmalarda ise 110,00 – 110,22 ve 110,55 direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.51

  110.33  

 110.01   

109.69    

 109.51   

  109.34  

   109.02
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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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