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Piyasa Gündemi

Delta varyantına yönelik endişeler açıklanan bazı ekonomik veriler
üzerinde etkisini hissettiriyor. Euro Bölgesi’nde enflasyon son 10
yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, ECB üyelerinden de teşviklerin
azaltımı konusunda gelen açıklamalar ön plana çıkıyor. Bugün
küresel çapta imalat PMI rakamları ön planda olacak. Yurt içinde ise
2021/2Ç’e ait GSYH rakamı açıklanacak olup, piyasadaki
beklentiler %22 oranında bir artış yönünde şekilleniyor. (Gedik
Yatırım: %21)

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – GSYH 2021/2Ç Önem: Yüksek
•    15:15 ABD – ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre hizmet üretici
fiyat endeksi Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre %38 artış
kaydetti. Böylelikle hizmet sektörü maliyetlerinde endeks tarihinin
en yüksek artışı gerçekleşti. Dış ticaret açığı temmuz ayında bir
önceki yılın ayın ayına göre %51,3 artarak 2 milyar 827 milyon
dolardan 4 milyar 278 milyon dolara çıkarak son 4 ayın en yüksek
seviyesini gördü. Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %4,7
azalarak 26 milyar 720 milyon dolardan, 25 milyar 477 milyon
dolara geriledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's
Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini %6'ya yükseltti. Moody's
mayıs ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de
%5 büyüyeceğini öngörmüştü. TCMB yöneticileri videokonferans
yöntemiyle yatırımcı ve ekonomistlerle bir toplantı gerçekleştirecek.
Toplantıların 14:00-16:00'da gerçekleştirileceği bildirildi. Yurt içinde
bugün imalat PMI endeksi ve büyüme rakamları yakından takip
edilecek. 

Euro Bölgesi

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, "Euro Bölgesi'nde
enflasyon görünümü ECB'nin teşvik politikasında ani bir
yavaşlamayı ve Mart ayında pandemi acil durum tahvil programına
son vermeyi haklı çıkarmaya yetecek kadar belirgin bir şekilde
iyileşmiş olabilir" dedi. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi
Üyesi Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın kriz teşviklerini
azaltarak 10 yılın zirvesine ulaşan enflasyona odaklanmaya
başlaması gerektiğini söyledi. Avrupa İstatistik Ofisi Euro Bölgesi'nin
ağustos ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna
göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda %2,2 olan yıllık enflasyon,
ağustosta %3 olarak ölçülerek 10 yılın zirvesine çıktı. Euro
Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine
bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon %15,4 ile enerjide
gerçekleşti. Enerjiyi, %2,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri, %2 ile gıda,
alkol ve tütün ürünleri ve %1,1 ile hizmetler izledi.

ABD

ABD’de Conference Board tüketici güveni delta varyantına yönelik
endişelerle Ağustos’ta 113,8’e geriledi. S&P CoreLogic Case-Shiller
konut fiyat endeksi Haziran’da yıllık %18,6 arttı. Bu, verinin
tutulmaya başlandığı 1988 yılından beri görülen en büyük artış oldu.
Böylece fiyat artışı 13. ayda da devam etti. Mayıs ayında fiyatlar
%16,8 artmıştı. Düşük konut kredi faizleri ve azalan arz fiyatları
destekledi. ABD’de bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı
ve ISM imalat PMI rakamları risk iştahı üzerinde etkili olacağından
yakından izlenecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.3196 0.04 -0.72 11.89
EURTRY 9.8178 -0.08 -0.52 7.89
EURUSD 1.1798 -0.10 0.22 -3.43
GBPUSD 1.3737 -0.13 -0.19 0.45
USDJPY 110.24 0.22 0.23 6.77

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.0703 -3.25 -7.25 79.03
Dolar Endeksi 92.7810 12.70 -3.90 284.40
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,532.75 0.27 0.88 20.91
DAX Yakın Vade 15,800.00 -0.54 -0.63 14.94
Dow Jones Yakın
Vade 35,433.00 0.26 0.21 16.19

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,814.11 0.02 1.31 -4.56
Gram Altın 485.23 0.05 0.61 6.85
WTI 69.01 0.73 1.41 42.48
BRENT 71.99 0.63 1.35 39.61
Bakır 4.25 -1.11 -0.36 20.70

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.6000 -37.00 -37.00 364.00
Türkiye 10 Yıllık 17.1500 -16.00 -26.00 425.00
ABD 10 Yıllık 1.3320 2.30 -1.20 41.50
ABD 2 Yıllık 0.2190 1.60 -1.10 9.60
Almanya 10 Yıllık -0.3800 3.70 9.40 19.50
Almanya 2 Yıllık -0.7160 1.40 1.80 -0.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5257 0.02 -2.86 -1.15
USDIDR 14,294.70 0.52 -0.80 2.66
USDTRY 8.3196 0.04 -0.72 11.89
USDRUB 73.2474 -0.27 -0.91 -1.20
USDBRL 5.1507 0.03 -1.24 -0.82
USDCNY 6.4629 0.03 -0.20 -1.07
USDMXN 20.0872 0.07 -0.73 0.98
USDCZK 21.5368 0.07 -0.75 0.28
USDHUF 295.7700 0.06 -0.08 -0.35
USDPLN 3.8352 0.13 -1.28 2.73
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde ağustos ayına ait öncü enflasyon rakamları ve
ECB üyelerinden gelen mesajlar ön plandaydı. Euro Bölgesi’nde
yıllık enflasyon %3 olarak 10 yılın zirvesine çıktı. Enflasyondaki
yükselişte en büyük katkı %15,4 ile enerjide gerçekleşti. ECB
yetkilileri enflasyondaki yükselişe dikkat çekerken, parasal
desteklerin nasıl geri çekileceği konusunun tartışılmaya başlanması
gerekliliğine vurgu yaptı. Açıklamaların ardından Avrupa
piyasalarında satışların yaşandığı görüldü. ABD’de ise Conference
Board tüketici güveni delta varyantına yönelik endişelerle
Ağustos’ta 113,8’e geriledi. Salgın kaynaklı endişeler gündemdeki
yerini korurken, enflasyon endişeleri risk unsuru olarak takip
ediliyor. Paritede 1,1782 – 1,1760 ve 1,1734 seviyeleri destek,
1,1812 – 1,1840 ve 1,1866 dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1759

  1.1733  

 1.1717   

1.1701    

 1.1674   

  1.1648  

   1.1632

GBP/USD

Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole’daki konuşması sonrası dolar
endeksinde değer kayıplarının yaşandığı görüldü. Dün ABD’de
tüketici güveni verisi açıklandı. ABD’de tüketici güveni 113,8 ile
beklentilerin altında gerçekleşerek Şubat ayından bu yana en düşük
seviyeye indi. Bugün İngiltere’de imalat PMI verisi ABD’de ise ISM
imalat PMI ve ADP özel sektör istihdam değişikliği verileri takip
edilecek. Fed Başkanı Powell’ın konuşması sonrası yükseliş
hareketleri ivmelenen paritede 1,3770 - 1,3800 ve 1,3835 direnç
seviyeleri takip edilebilir. Destek olarak da 1,3680 -1,3640 ve
1,3600 seviyeleri izlenebilir. 200 günlük basit hareketli ortalamanın
son dönemde direnç olarak çalıştığı paritede, gün içi ABD tarafında
açıklanacak veriler oynaklığı artırabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3882

  1.3808  

 1.3763   

1.3719    

 1.3645   

  1.3571  

   1.3526

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 01 Eylül 2021

USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,2935 ile 8,3932 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,3166’dan tamamladı. Dün yurt içinde Temmuz
ayı dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,3 oranında
artarak 4,28 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam son dört ayın
en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Verinin kur üzerinde baskı
yaratmadığı görüldü. ABD’de ise CB tüketici güveni 113,8 ile
beklentilerin altında kaldı. Bugün yurt içinde imalat PMI ve ikinci
çeyrek büyüme verisi izlenecek. ABD tarafında ise ADP özel sektör
istihdam değişikliği ve ISM imalat PMI verileri ön planda olacak.
Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,3178’dEn işlem görüyor.
Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir
izliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5545

  8.5275  

 8.4774   

8.4272    

 8.4003   

  8.3733  

   8.3232

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon %3 olarak 10 yılın zirvesine çıktı.
Enflasyondaki yükselişte en büyük katkı %15,4 ile enerjide
gerçekleşti. ECB yetkilileri enflasyondaki yükselişe dikkat çekerken,
parasal desteklerin nasıl geri çekileceği konusunun tartışılmaya
başlanmasnın gerekliliğine vurgu yapıldı. Açıklamaların ardından
euro da değer kaybı takip edildi. Yurt içinde dış ticaret rakamları
takip edildi. Türkiye ekonomisinin ihracatı temmuz ayında16,4
milyar dolar, ithalatı ise 20,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece
ihracatta yıllık artış %10,4, ithalatta ise %16,8 oldu. İlgili dönemde
dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre %51,3 artarak 4,3
milyar dolara yükseldi. Euro/TL kuru bu sabah 9,80’li seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.1299

  10.0666  

 10.0003   

9.9340    

 9.8707   

  9.8074  

   9.7411
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XAU/USD

Ons altın, Avrupa'dan gelen mesajlar sonrasında yatay
görünümünü korumaya devam ediyor. Dün Euro Bölgesinde
açıklanan enflasyon, beklentilerin üzerinde gelince, Avrupa Merkez
Bankası üyelerinden bu konu hakkında açıklamalar gelmeye
başladı. Pandemi döneminde başlatılan tahvil alım programı
konusunda bir aksiyon alınabilir şeklinde gelen mesajlar piyasaların
kafasını karıştırdı. Avrupa Merkez Bankası, Fed kadar aceleci değil
çünkü veriler hala elini rahatlatmıyor. Ancak dünkü açıklamalar bir
miktar piyasalarda sınırlı da olsa hissedilirken, altında da kararsız
seyirlerin sürmesine neden oluyor. Bugün ABD'de açıklanacak
veriler altın için takip edilebilir. Avrupa'nın etkisi bugün dağılabilir.
Ons altın için 1807$ - 1798$ - 1786$ destekler olurken, 1823$ -
1831$ - 1840$ dirençler olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,797.13

  1,792.80  

 1,787.10   

1,781.40    

 1,777.07   

  1,772.74  

   1,767.04

DAX Yakın Vade

Euro Bölgesi’nde son 10 yılın zirvesine ulaşan enflasyon verisi ve
ECB üyelerinden alım programının azaltımı konusunda gelen
açıklamalar dün Avrupa borsaları üzerinde bir miktar baskı
oluşturdu. Merkez bankalarının piyasalarla kuracağı iletişim,
ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki
önemini korumaktadır. Avrupa borsaları dün günü düşüşlerle
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,42’lik düşüşle 15.819
puandan tamamladı. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX
vadelisinde yükselişlerde 15.929 – zirvenin bulunduğu 16.024 ve
16.100 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise
15.812 – 15.755 ve 50 günlük üssel ortalama (15.682) destek
konumundadır. Bugün Avrupa genelinde açıklanacak ağustos ayı
imalat PMI rakamları önemli olacaktır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,007.33

  15,964.67  

 15,932.33   

15,900.00    

 15,857.33   

  15,814.67  

   15,782.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,11 düşüşle 35.360 seviyesinden
tamamladı. Dün açıklanan ABD verilerinin etkisi endeksler üzerinde
sınırlı kaldı. Bu hafta istihdam haftası olması nedeniyle veriler
açıklanmadan önce endekslerde de yeni bir hareket pek fazla
beklenmiyor. Bu nedenle sınırlı tepkiler izleniyor. Bugün için ABD'de
ADP özel sektör istihdam ve imalat PMI, ISM imalat PMI verileri
takip edilecek. Verilerin etkisi endeksler üzerinde oynaklığa neden
olabilir. Ancak haftanın en önemli verisi Cuma günü açıklanacak
olan tarım dışı istihdam olduğu için bugünkü verilerinde etkisi uzun
soluklu olmayabilir. Bu sabah vadeli piyasada ABD endekslerinde
sınırlı yükselişle işlemler görülüyor. Sözleşme için 35.511 - 35.624 -
35.738 dirençler, 35.324 - 35.214 - 35.111 destekler olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,490.33

  35,446.67  

 35,380.33   

35,314.00    

 35,270.33   

  35,226.67  

   35,160.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,13 kayıpla 4.522 seviyesinden kapattı.
Cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verisi
öncesinde dün açıklanan verilerin etkisi endeksler üzerinde sınırlı
kaldı. Bugünde ABD'de ADP özel sektör istihdam, imalat PMI ve
ISM imalat PMI verileri takip edilecek ancak tarım dışına kadar
etkisinin sürmesi pek beklenmeyebilir. Sınırlı kalabilir. Geçtiğimiz
hafta Fed Başkanı Powell'ın söylemleri sonrasında veriler ön planda
kalmaya devam ediyor ve istihdam haftası olması nedeniyle
oldukça önemli bir hafta olarak izleniyor. Bu sabah vadeli piyasada
ABD endekslerinde hafif alıcılı seyirler görülüyor. Sözleşme için
4.542 - 4.559 - 4.576 direnç noktaları olurken, 4.520 - 4.503 - 4.489
destek noktaları olarak izlenebilir. 

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

OPEC+ aylık toplantısının bugün yapılması bekleniyor. Toplantıdan
yeni bir karar çıkması beklenmiyor. Salgın kaynaklı endişeler son
günlerde petrol fiyatlarının düşüşüne neden olduğu için toplantıda
salgın konusu gündemde olacaktır. Salgından sebep şimdilik
piyasalar yeni bir karar beklemezken, Ekim ayında 400 bin varillik
bir üretim artırımı yapıp yapmayacağına yönelik bir takım
söylemlerde bulunuyor. Bu nedenle bugün toplantıdan çıkacak
açıklamalar petrol fiyatları açısından takip edilebilir. Brent petrol için
71,45$ - 70,75$ - 70,00$ destek noktaları olarak izlenirken, 72,46$ -
73,10$ - 74,00$ direnç noktaları olarak bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.09

  70.81  

 69.51   

68.22    

 65.94   

  63.66  

   62.36

USD/JPY

ABD’de Conference Board tüketici güveni delta varyantına yönelik
endişelerle Ağustos’ta 113,8’e geriledi. Ülkede S&P CoreLogic
Case-Shiller konut fiyat endeksi Haziran’da yıllık %18,6 arttı.
Böylece fiyat artışı 13. ayda da devam etti. Mayıs ayında fiyatlar
%16,8 artmıştı. Düşük konut kredi faizleri ve azalan arz fiyatları
destekledi. Japonya’da ağustos ayına ait imalat sektörü PMI
endeksi 52,7 seviyesinde açıklanarak beklentilere paralel
toparlanma kaydetti. ABD’de bugün açıklanacak ADP özel sektör
istihdamı ve ISM imalat PMI rakamları fiyatlamalar üzerinde etkili
olacağından yakından izlenecek. Paritede yükselişlerde 110,26
seviyesinin üzerinde 110,54 – 110,80 ve 111,00 seviyeleri direnç,
109,98 – 109,70 ve 109,45 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.68

  110.38  

 110.19   

110.00    

 109.70   

  109.40  

   109.21
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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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