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Piyasa Gündemi

Haftaya güç kazanımıyla başlayan risk iştahındaki toparlanma
eğilimi ivme kaybederken, Jackson Hole toplantısında Fed Başkanı
Powell’ın yarın yapacağı konuşma gündemin ön sıralarındaki yerini
koruyor. Son haftalarda düşüş eğiliminin izlendiği ABD’deki işsizlik
başvuruları bugün yakından izlenecek olup, istihdam piyasasındaki
görünüm ile ilgili fikir verecektir. Salgın kaynaklı gelişmeler ve
ekonomik veri akışları ana gündemi oluşturmaya devam ediyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    15:30 ABD – GSYH 2021/2Ç Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin kapasite
kullanım oranı ve reel sektör güven endeksini yayımladı. Verilere
göre reel kesim güven endeksinde 0,9 puan azalarak 113,9'a
gerilerken, kapasite kullanım oranı ağustosta %77,1 seviyesinde
gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sektörel
güven endekslerini açıkladı. Sektörel güven endeksi, ağustosta
aylık bazda hizmet sektöründe %1,2, perakende ticaret sektöründe
%0,6 ve inşaat sektöründe %7,1 yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı,
çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk
Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine
başlandığını bildirdi.

Euro Bölgesi

Almanya’da iş iklimi endeksi Ağustos’ta tedarik zinciri endişelerinin
devam etmesi ve koronavirüs vakalarındaki artışla 99,4 seviyesine
geriledi. IFO iş-iklim endeksi, haziran ayında 101.8'de zirve
yaptıktan sonra art arda ikinci düşüşünü yaşadı. IFO Enstitüsü
başkanı Clemens Fuest, "Üretimdeki ara ürünler için arz
darboğazları ve artan enfeksiyon sayılarına ilişkin endişeler
ekonomiyi zorluyor" dedi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire,
devletin koronavirüs salgını döneminde şirketlere yaptığı genel
yardımları sona erdirme kararı aldığını bildirdi. Avrupa Merkez
Bankası'nın (AMB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, iklim
değişikliğine karşı hızlı bir şekilde adım atılmazsa bunun orta
vadede ekonomide önemli olumsuz etkileri olacağını belirtti.
Ekonomide iklim değişikliğinin sonuçlarının doğal afetlerle çok daha
fazla görünür olduğunu vurgulayan De Guindos, "kömüre dayalı bir
ekonomiden daha temiz bir ekonomiye geçişin gerekliliğini"
savundu.

ABD

ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuz ayında bir önceki aya göre
%0,1 azalarak 257,2 milyar dolar oldu. Ulaşım hariç siparişler %0,7
arttı. Savunma dışı havacılık hariç siparişler Haziran’daki %1’lik
artış sonrası temmuz ayında değişim göstermedi. Bu arada haziran
ayı mal siparişleri verisi %0,9’dan 0,8’e revize edildi. Siparişlerin
haziran ayındaki artışında, savunma dışı uçak ve parçalarındaki
%17'lik yükselişin yanı sıra iletişim ekipmanlarındaki %6,4'lük ve
ulaşım ekipmanlarındaki %2,1'lik artış etkili oldu. Yeni tip
koronavirüs aşısının üçüncü dozu için ABD’de onay başvurusuna
hazırlanan ilaç şirketi Pfizer, üçüncü doz aşının Kovid-19’a karşı
antikor üretimini ikinci doza göre üç kattan fazla artırdığını açıkladı.
ABD’de bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve
büyüme rakamları yakından takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.3840 0.05 -1.58 12.76
EURTRY 9.8859 0.17 -0.89 8.64
EURUSD 1.1768 -0.04 0.76 -3.68
GBPUSD 1.3757 -0.04 0.84 0.60
USDJPY 109.99 0.00 0.20 6.52

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.1188 -2.40 -8.90 83.88
Dolar Endeksi 92.8630 4.30 -68.90 292.60
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,848.50 0.37 1.53 2.66
DAX Yakın Vade 15,803.00 -0.31 0.37 14.96
Dow Jones Yakın
Vade 35,331.00 -0.08 1.47 15.85

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,787.10 -0.19 0.38 -5.98
Gram Altın 481.73 -0.12 -1.12 6.08
WTI 67.83 -0.32 6.54 40.04
BRENT 70.99 -0.06 7.10 37.68
Bakır 4.22 -0.89 4.46 20.05

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 17.3500 -6.00 -14.00 445.00
ABD 10 Yıllık 1.3350 -0.90 8.90 41.80
ABD 2 Yıllık 0.2380 0.80 2.40 11.50
Almanya 10 Yıllık -0.4200 5.40 6.00 15.50
Almanya 2 Yıllık -0.7300 0.40 0.80 -1.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.9749 0.15 -1.56 1.91
USDIDR 14,418.50 0.06 -0.53 3.55
USDTRY 8.3840 0.05 -1.58 12.76
USDRUB 74.0763 0.21 -0.25 -0.08
USDBRL 5.2127 -0.05 -3.75 0.37
USDCNY 6.4810 0.08 -0.21 -0.79
USDMXN 20.2600 0.13 0.48 1.84
USDCZK 21.7254 0.12 -0.72 1.16
USDHUF 296.1200 0.04 -1.45 -0.23
USDPLN 3.8861 0.03 -1.03 4.09
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da dün IFO güven
endeksleri takip edildi. Almanya’da iş iklimi endeksi Ağustos’ta
tedarik zinciri endişelerinin devam etmesi ve koronavirüs
vakalarındaki artışla yeniden endişelerin gündeme gelmesi ile 99,4
seviyesine geriledi. ABD cephesinde ise temmuz ayına ait dayanıklı
mal siparişleri açıklandı. Ülkede dayanıklı mal siparişleri temmuz
ayında %0,1 azalarak beklentilerin altında düşüş kaydetti. Yarın
çevrim içi başlaması beklenen Jackson Hole toplantısı öncesi
dolardaki volatilite ile birlikte paritede toparlanma kaydedilmektedir.
Yükselişlerde 1,1786 – 1,1804 ve 1,1830 seviyeleri direnç, 1,1752 -
1,1726 ve 1,1704 takip edilecek destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1839

  1.1807  

 1.1790   

1.1772    

 1.1740   

  1.1708  

   1.1691

GBP/USD

Dün ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri verisi takip edildi. ABD
Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre dayanıklı mal
siparişleri Temmuz’da -0,1% ile beklentilerin altında düşüş gösterdi.
Ulaşım hariç dayanıklı mal siparişleri ise 0,7% ile beklentilerin
üzerinde artış kaydetti. Bugün İngiltere tarafında veri akışı sakin.
ABD tarafında ise ikinci çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik maaşı
başvuruları verileri takip edilecek. Yarın Fed Başkanı Powell’ın
Jackson Hole Sempozyumunda yapacağı konuşma öncesi ABD’de
bugün açıklanacak veriler paritede oynaklığı artırabilir. 200 günlük
basit ortalamasının altında seyreden paritede1,3750 seviyesi
altındaki fiyatlamalarda 1,3695 ve 1,3660 seviyeleri destek olarak
izlenebilir. Direnç olarak 1,3790 - 1,3835 ve 1,3880 seviyeleri takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3858

  1.3813  

 1.3788   

1.3763    

 1.3717   

  1.3672  

   1.3647
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,3665 ile 8,4250 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,3796’dan tamamladı. Dün yurt içinde reel
kesim güven endeksi %0,79’luk düşüş ile 113,9 seviyesinde
açıklandı. ABD’de ise dayanıklı mal siparişleri beklentilerin altında
%-0,1 oranında düşüş gösterdi. Ulaşım hariç dayanıklı mal
siparişleri ise beklentilerin üzerinde %0,7 oranında arttı. Bugün yurt
içinde veri akışı sakin. ABD’de ise büyüme verisi ön planda olacak.
Yarın Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole Sempozyumunda
yapacağı konuşma öncesinde TL varlıklarda iyimserliğin hakim
olduğunu görüyoruz. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,3840’dan
işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar
karşısında hafif satıcılı bir görünüm sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.4728

  8.4489  

 8.4143   

8.3796    

 8.3557   

  8.3318  

   8.2972

EUR/TRY

Avrupa cephesinde Almanya'da artan koronavirüs vakalarının
yarattığı endişelerle IFO endeksi üst üste ikinci ayda gerileme
kaydetti. Almanya’da iş iklimi endeksi Ağustos’ta tedarik zinciri
endişelerinin devam etmesi ve koronavirüs vakalarındaki artışla
yeniden endişelerin gündeme gelmesi ile 99,4 seviyesine geriledi.
Yurt içinde mayıs ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve reel sektör
güven endeksini yayımladı. Verilere göre reel kesim güven
endeksinde 0,9 puan azalarak 113,9'a gerilerken, kapasite kullanım
oranı ağustosta %77,1 seviyesinde gerçekleşti. Bugün Avrupa
cephesinde ECB’nin toplantı tutanakları yurt içinde ise gündeme
dair gelişmeler takip edildi. Son dönemde TL varlıklarda etkili olan
pozitif havanın devam ettiği görülüyor. Euro/TL kuru bu sabah
9,87’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.9828

  9.9429  

 9.9061   

9.8692    

 9.8293   

  9.7894  

   9.7525
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XAU/USD

Ons altın bu hafta 1809$ seviyesine doğru yükselişinin ardından bu
seviyeden dönüşlerle karşılaşıldı ve 1800$ altına doğru seyirler
devam ediyor. Dolar endeksinin 93,00 puanın altına sınırlı düşüşü
ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin görünüm, altının bu hafta
içerisinde 1800$ seviyesinin üzerindeki hareketini destekledi. Dün
ABD 10 yıllığında sınırlı da olsa yukarı yönlü bir tepki izlendi. Bunun
bir miktar altını baskıladığını söylemek mümkün. Ancak altın yarınki
Fed Başkanı konuşmasını beklediği için yarına kadar yeni bir
hareket oluşmayabilir, kararsız seyirler sürebilir. ABD'de bugün
GSYIH verisi açıklanacak. Verinin altın üzerinde de etkili olması
beklenebilir. Ons altın için 1781$ - 1772$ - 1764$ destek noktaları,
1793$ - 1800$ - 1809$ direnç noktaları olarak bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,821.50

  1,812.21  

 1,801.39   

1,790.57    

 1,781.28   

  1,771.99  

   1,761.17

DAX Yakın Vade

Hafta içerisinde risk iştahındaki toparlanmanın katkısıyla pozitif bir
seyrin izlendiği küresel hisse piyasalarında dün dalgalı bir görünüm
etkili oldu. Almanya’da IFO iş iklimi endeksi ağustos ayında
gerileme kaydederek 99,4 olarak açıklandı. Böylece endekste son
iki ayda düşüş kaydedildi. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı
gelişmeler gündemdeki önemini korumaktadır. Avrupa borsaları dün
günü karışık kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü
%0,30’luk düşüşle 15.852 puandan tamamladı. Bu sabah hafif
satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde geri çekilmelerde 15.746
– 50 günlük üssel ortalama (15.662) ve 15.615 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise 15.837 - 15.929 ve zirve
seviyesinin bulunduğu 16.024 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,005.67

  15,967.33  

 15,909.67   

15,852.00    

 15,813.67   

  15,775.33  

   15,717.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,11 artışla 35.405 seviyesinden
tamamladı. Yarınki Fed Başkanı Powell konuşması öncesinde
piyasalarda iyimserlik korunuyor. Dün açıklanan ABD verilerinin
etkisi endeksler üzerinde sınırlı kaldı. Bugün ABD'de GSYIH
büyüme verisi açıklanacak. İkinci çeyrek ikinci okuması açıklanacak
olan verinin piyasalar üzerinde etkisi olabilir. Yarında gözler
Powell'da olacağı için yine de Powell öncesi piyasalarda yeni bir
hareket beklenmeyebilir. ABD vadelileri bu sabah hafif satıcılı işlem
görüyor. Sözleşme için 35.402 direncinin üzerinde 35.552 ve
sonrasında 35.728 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin
görülmesi durumunda ilk olarak 35.214 desteği karşımıza çıkıyor.
Bu desteğin altında kapanışlarda 35.066 ve 34.933 destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,676.33

  35,560.67  

 35,460.33   

35,360.00    

 35,244.33   

  35,128.67  

   35,028.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,22 yükselişle 4.496 seviyesinden
kapattı. Endeksler bu hafta iyimser seyrini koruyor. Yarın gözler
Jackson Hole sempozyumunda konuşma yapacak olan Fed
Başkanı Powell'da olacak. Öncesinde piyasalarda yeni bir oluşum
gözlenmiyor, temkinli bekleyiş sürüyor. Dün açıklanan ABD
verilerinin de endeksler üzerinde bir oynaklık yaratmadığı görüldü.
Bugün ABD GSYIH verisi takip edilecek. İkinci çeyrek ikinci okuma
verisi açıklanacak ve verinin etkisi sınırlı da olsa hissedilebilir. Bu
sabah vadeli piyasalarda ABD endekslerinde sınırlı kayıpla işlemler
izleniyor. Sözleşme için 4.471 desteğinin altında 4.453 ve 4.435
destek noktaları olarak bulunuyor. Yukarıda 4.496 - 4.511
dirençlerinin üzerinde 4.536 direnci takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,523.67

  4,510.83  

 4,501.92   

4,493.00    

 4,480.17   

  4,467.33  

   4,458.42
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Brent Petrol

Brent petrol bu hafta küresel piyasalarda risk iştahının
toparlanmasından destek bularak, geçtiğimiz haftaki kayıplarını
telafi etmeye çalıştı. Hafta başında, FDA tarafından Pfizer/Biontech
aşısına tam onay verilmesi sonrası petrolde de yukarı yönlü hareket
hızlandı. Sonrasında sınırlı da olsa Meksika'da bir rafineri de çıkan
yangında petrolü yükseltti ancak yangının kontrol altına alınması,
baskıyı kaldırdı. Hindistan'da uçuşlar pandemi öncesi eski
seviyelerine dönmeye başladığına dair haberler var. Hindistan
geçtiğimiz aylarda salgın kaynaklı endişe yaratan ülkeler
arasındaydı. En azından normale dönmeye başlaması petrol
açısından olumlu. Bugün ABD GSYIH takip edilebilir. Brent petrol
için 71,02$ - 69,83$ - 68,67$ destek noktaları, 72,72$ - 73,85$ -
75,06$ direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.36

  72.42  

 71.72   

71.03    

 70.09   

  69.14  

   68.45

USD/JPY

ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuz ayında bir önceki aya göre
%0,1 azalarak 257,2 milyar dolar oldu. Ulaştırma hariç tutulduğunda
yeni siparişler %0,7 artarken, savunma hariç siparişler ise %1,2
düştü. Japonya'da, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında
olağanüstü hal uygulamasına 8 eyalet daha eklendi. Haftanın öne
çıkan başlığı şüphesiz yarın gerçekleşecek Jackson Hole Toplantısı
olucak burda verilecek mesajlar önemli olacak ancak bugün ABD
de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Veri son
dört haftalık süreçte düşüş eğilimini gösterirken, istihdam
piyasasındaki iyileşmenin devam ettiğine işaret etmişti. Paritede
kısa vadede 110,22 – 110,54 ve 110,80 seviyeleri direnç, 109,88 –
109,50 ve 109,11 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.72

  110.42  

 110.21   

110.00    

 109.70   

  109.40  

   109.19
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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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