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Piyasa Gündemi

Salgın endişeleri ve enflasyonist ortam aşağı yönlü risk başlıkları
olarak takip ediliyor. ABD’deki tarım dışı istihdam verisi piyasaların
yakın takibinde yer alacak olup, Fed’in kararları üzerinde belirleyici
olacaktır. Yurt içinde açıklanacak ağustos ayı enflasyon rakamına
ilişkin piyasadaki genel beklentiler ve Gedik Yatırım olarak bizim
beklentimiz TÜFE’nin aylık bazda %0,65 oranında artış kaydetmesi
ve yıllık TÜFE’nin %18,70 olarak gerçekleşmesi yönünde.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek

Türkiye

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ağustos'ta ihracat geçen yıla göre
%51,8 artarak 18,9 milyar dolara yükselirken dış ticaret açığı 4,3
milyar dolar oldu. İthalat ise yıllık %23,8 artarak 23,2 milyar dolara
yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervi
geçen hafta 10 milyar dolara yakın artışla 118,4 milyar dolara
yükselirken net rezervi 25,9 milyar dolardan 26,2 milyar dolara
yükseldi. Bugün yurt içinde ağustos ayı enflasyon rakamlarının
açıklanması bekleniyor.Ağustos ayında otomotiv sektöründeki ÖTV
düzenlemesi sonrasında düşüş kaydeden fiyatların enflasyonda
aşağı yönlü bir etki yapmasını bekliyoruz. Gıda fiyatlarındaki
yükseliş eğilimi risk oluşturmasına karşın ÖTV düzenlemesi
sonrasında yıllık TÜFE’de sınırlı bir düşüş yaşanabileceğini
değerlendiriyoruz. 

Euro Bölgesi

Üretici Fiyatları Endeksi temmuz ayında Euro Bölgesi'nde yıllık
%12,1 artışla tarihi rekor düzeyde artarken, aylık %2,3 artış ile de
1995 yılının ocak ayından bu yana en büyük aylık artışı gösterdi.
Aylık fiyat artışındaki en sert yükseliş %5,3 ile enerjide, %2,1 ile ara
mallarda ve %0,7 ile dayanıklı tüketici mallarında %0,6 ile ana
mallarda ve %0,1 ile dayanıklı olmayan tüketici mallarında
gerçekleşti.

ABD

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre başvurular 28 Ağustos’ta sona
eren haftada 14 bin düşerek 340 bine geriledi. Bu, 2020 yılının Mart
ayından beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti.  Ülkenin
ihracatı temmuzda %1,3 artışla 212,8 milyar dolara yükselirken,
ithalatı %0,2 azalışla 282,9 milyar dolara geriledi. Buna göre,
ülkenin dış ticaret açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla %4,3
azalarak 70,1 milyar dolara geriledi. Fabrika siparişleri, temmuzda
bir önceki aya kıyasla %0,4 artarak 508,1 milyar dolar oldu. Söz
konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri %0,1 artışla 257,4 milyar
dolara, dayanıksız mallara yönelik siparişler de %0,9 yükselerek
250,7 milyar dolara çıktı. ABD Senatosu'nda öne çıkan figürlerden
biri olan Demokrat Manchin, Başkan Joe Biden'ın 3,5 trilyon
paketinin Amerika’nın karşılayabileceği ve harcamaya ihtiyaç
duyacağı bir boyuta daraltılması gerektiğini belirtti. Bugün ABD’de
Fed yetkililerinin konuşmaları ve tarım dışı istihdam rakamları ön
planda olacak.
 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.2851 0.09 -0.83 11.43
EURTRY 9.8486 -0.02 -0.06 8.22
EURUSD 1.1879 0.03 0.70 -2.77
GBPUSD 1.3835 0.01 0.55 1.17
USDJPY 110.03 0.09 0.19 6.56

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.0313 -1.75 -8.90 75.13
Dolar Endeksi 92.2030 -0.70 -47.80 226.60
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,544.50 0.20 0.87 21.23
DAX Yakın Vade 15,845.00 0.08 0.06 15.27
Dow Jones Yakın
Vade 35,494.00 0.20 0.26 16.39

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,812.66 0.17 -0.27 -4.64
Gram Altın 482.84 0.25 -1.07 6.32
WTI 69.87 0.27 1.66 44.26
BRENT 72.97 0.43 1.92 41.52
Bakır 4.25 0.75 -0.23 20.88

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.3900 -10.00 -58.00 343.00
Türkiye 10 Yıllık 17.0400 -5.00 -30.00 414.00
ABD 10 Yıllık 1.2980 0.90 -1.40 38.10
ABD 2 Yıllık 0.2120 0.00 -1.50 8.90
Almanya 10 Yıllık -0.3830 -1.00 2.30 19.20
Almanya 2 Yıllık -0.7210 -1.00 1.00 -0.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.4383 -0.19 -1.97 -1.74
USDIDR 14,258.70 0.09 -0.45 2.40
USDTRY 8.2893 0.14 -0.78 11.48
USDRUB 72.8269 -0.11 -0.58 -1.76
USDBRL 5.1831 -0.01 -0.42 -0.20
USDCNY 6.4594 0.04 -0.19 -1.12
USDMXN 19.9652 0.02 -1.15 0.36
USDCZK 21.3730 -0.08 -1.19 -0.49
USDHUF 293.2300 -0.09 -0.96 -1.21
USDPLN 3.8005 0.00 -2.03 1.80
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde bugün Euro Bölgesi ağustos ayı üretici fiyat
endeksi takip edildi. Üretici Fiyatları Endeksi temmuz ayında Euro
Bölgesi'nde yıllık %12,1 artışla tarihi rekor düzeyde artarken, aylık
bazda %2,3 artış ile de 1995 yılının ocak ayından bu yana en büyük
aylık artışı gösterdi. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları
ekonomideki toparlanmayla pandemiden beri en düşük seviyelere
inerek 340 bin seviyesinde açıklandı. Ülkede fabrika siparişleri ise
temmuzda %0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları piyasalarda
volatilitenin yaşanmasında etkili olacağından yakından takip
edilecek. Paritede yükselişlerde 1,1890 – 1,1908 ve 1,1930
seviyeleri direnç, 1,1864 – 1,1834 ve 1,1812 takip edilecek destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1759

  1.1733  

 1.1717   

1.1701    

 1.1674   

  1.1648  

   1.1632

GBP/USD

Dün ABD tarafında açıklanan verilere göre 29 Ağustos’la biten
haftada işsizlik maaşı başvuruları 14 bin azalarak 340 bin ile
pandemi döneminden beri en düşük seviyesine indi. Dayanıklı mal
siparişleri Temmuz ayında beklentilere paralel %0,1 düşüş
kaydederken, fabrika siparişleri ise Temmuz’da %0,4 ile
beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Dış ticaret dengesi ise
Temmuz’da 70.1 milyar dolar açık verdi. ABD’de açıklanan veriler
sonrası dolar endeksinde düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü.
Bugün İngiltere’de hizmetler PMI verisi izlenecek. ABD’de ise tarım
dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar ön planda olacak.
Paritede direnç olarak 1,3880–1,3910 ve 1,3960 seviyeleri, destek
olarak da 1,3800-1,3770 ve 1,3730 seviyeleri izlenebilir.

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 8,2625 ile 8,3136 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,2778’den tamamladı. ABD’de işsizlik maaşı
başvuruları pandemi döneminden bu yana 340 bin ile en düşük
seviyesine inerken, dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayında
beklentilere paralel %0,1 düşüş kaydetti. Fabrika siparişleri ise
Temmuz’da %0,4 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Bugün
yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek. ABD tarafında ise tarım
dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve ISM imalat dışı PMI
verisi izlenecek. Gün içi yoğun veri akışına paralel kurda gün içi
oynaklığın artması beklenebilir. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle
8,2900’dan işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar
karşısında karışık bir görünüm sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.5545

  8.5275  

 8.4774   

8.4272    

 8.4003   

  8.3733  

   8.3232

EUR/TRY

Avrupa cephesinde bugün Euro Bölgesi ağustos ayı üretici fiyat
endeksi takip edildi. Üretici Fiyatları Endeksi temmuz ayında Euro
Bölgesi'nde yıllık %12,1 artışla tarihi rekor düzeyde artarken, aylık
bazda %2,3 artış ile de 1995 yılının ocak ayından bu yana en büyük
aylık artışı gösterdi. Yurt içinde ise Ticaret Bakanlığı verilerine göre,
Ağustos'ta ihracat geçen yıla göre %51,8 artarak 18,9 milyar dolara
yükselirken dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar oldu. TCMB’nin brüt
rezervi geçen hafta 10 milyar dolara yakın artışla 118,4 milyar
dolara yükselirken net rezervi 25,9 milyar dolardan 26,2 milyar
dolara yükseldi. Bugün yurt içinde ağustos ayı enflasyon
rakamlarının açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu sabah 9,84’lü
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 bu haftayı 1800-1820$ aralığında geçirirken, bugün
açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde oldukça yatay bir
seyir izledi. Veri öncesi altında yeni bir hareket beklenmezken, hafta
genelinde açıklanan ABD verilerinin de etkisi altın üzerinde sınırlı
kaldı. Altın bugün TSİ 15:30 itibariyle hareketlenebilir. Tarım dışı
istihdam verisi bugün piyasaların genelinde oynaklığa neden
olabilir. Aynı zamanda açıklanacak veri, Fed'in Eylül ayı toplantısına
dair varlık alım konusundaki beklentilerinde şekillenmesini
sağlayabilir. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell açıklamaları
sonrası bu haftaki istihdam verileri biraz daha önem kazandığı için
bugün biraz kritik olabilir. Ons altın için 1816$ - 1823$ - 1829$
dirençler, 1804$ - 1797$ - 1792$ destekler olarak karşımıza çıkıyor.

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 temmuz ayı ÜFE rakamı beklentilerin üzerinde
gelerek aylık bazda %2,33 oranında artış kaydetti ve yıllık ÜFE
%12,1 olarak gerçekleşti. Avrupa’da artış kaydeden enflasyon ve
ECB üyelerinden varlık programı ile ilgili gelen şahin yorumlar
gündemdeki yerini ve önemini koruyor. Avrupa borsaları dün günü
sınırlı yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü yataya
yakın bir kapanışla 15.841 puandan tamamladı. Bu sabah yataya
yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerde 15.894 –
15.970 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16.024 seviyesi direnç olarak
takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.804 – 50 günlük üssel
ortalama (15.698) ve 15.615 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır. Bugün Euro Bölgesi’nde ağustos ayı hizmet PMI
rakamları açıklanacaktır.

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 %0,37 artışla 35.443 seviyesinden
tamamladı. Dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları düşüş
kaydederek, salgının başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Açıklanan veri, iş gücü piyasasında toparlanmanın sürdüğüne işaret
ederken, endekslerinde olumlu seyrini destekledi ancak etkisi
oldukça sınırlıydı. Bugün açıklanması beklenen tarım dışı istihdam
verisi öncesinde piyasalar haftanın genelini temkinli geçirmeyi
başardı. Bu hafta salgın kaynaklı endişelerde fiyatlarda ciddi bir
oynaklığa neden olmadı. Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak tarım dışı
istihdam verisi piyasalarda hareketlilik yaratabilir. Fed'e dair
beklentileri şekillendirebilir. Sözleşme için 35.550 - 35.658 - 35.759
dirençler, 35.399 - 35.307 - 35.206 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 %0,28 yükselişle 4.536 seviyesinden
kapattı. Endeks 4.545 ile yeni zirvesini test etti ve kapanışı zirvenin
altında gerçekleştirdi. Haftalık olarak açıklanan işsizlik başvuruları
pandemiden bu yana en düşük seviyesine geriledi. İş gücü
piyasasında toparlanmanın devam ettiği görülürken, endekslerde
sınırlı pozitif algılandı. Bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam
verisi öncesinde bu hafta borsalarda temkinli seyirler izlendi. Salgın
kaynaklı endişelerde bu hafta için çok ciddi bir oynaklığa neden
olmadı. Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak veriyle birlikte piyasalarda
hareketlilik görülebilir. Veri, Fed'e dair beklentileri de etkileyebilir.
Sözleşme için 4.533 - 4.520 - 4.505 destekler noktaları, 4.551 -
4.565 - 4.579 direnç 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

Brent petrol bu haftayı 70,00$ üzerinde geçirmeyi başardı. Haftanın
genelinde alıcılı seyirler izlenirken, zaman zaman kar satışları
görüldü. Ancak küresel piyasalarda risk iştahının toparlanıyor
olması, salgın kaynaklı endişelerin bu hafta azalması, OPEC+ aylık
toplantısından yeni bir karar çıkmayarak mevcut üretim artışının yıl
sonuna kadar korunması, API ve DOE tarafından açıklanan haftalık
stokların düşüş kaydetmesi, petrol fiyatlarının yukarı yönlü
hareketini destekledi. Bugün için piyasalar TSİ 15:30'da
açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Veriyle birlikte
piyasaların genelinde bir miktar oynaklık görülebilir. Brent petrol için
72,31$ - 71,53$ - 70,65$ destek noktaları olurken, yukarıda 73,50$
- 74,42$ ve 75,30$ direnç noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.09

  70.81  

 69.51   

68.22    

 65.94   

  63.66  

   62.36

USD/JPY

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, dış ticaret rakamları ve fabrika
siparişleri takip edildi. haftalık işsizlik maaşı başvuruları
ekonomideki toparlanmayla pandemiden beri en düşük seviyelere
inerek 340 bin seviyesinde açıklandı. Ülkede fabrika siparişleri ise
temmuzda %0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Japonya’da ağustos ayı hizmet sektörü PMI endeksi 42,9
seviyesine geriledi. Japonya Başbakanı Y. Suga, salgını kontrol
edemediği için istifa edeceğini belirtti. Konuya ilişkin haber akışı
takip edilirken, tarım dışı istihdam rakamları piyasalarda volatilitenin
yaşanmasında etkili olacağından ön planda bulunuyor. Dalgalı
seyrin kaydedildiği paritede 109,88 – 109,64 ve 109,40 seviyeleri
destek, 110,26 – 110,54 ve 110,80 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.24

  110.07  

 109.92   

109.78    

 109.61   

  109.43  

   109.29
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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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