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Piyasa Gündemi

Yurt içinde beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamı
sonrasında TL varlıklarda bir miktar zayıflama görülürken, ilerleyen
süreçte TCMB’nin kararları piyasaların seyri üzerinde belirleyici
olacaktır. Hafta sonu yurt içinde 2022 – 2024 dönemini kapsayan
Orta Vadeli Program yayınlandı. ABD’de zayıf gelen tarım dışı
istihdam verisi sonrasında Fed’e ilişkin endişeler bir miktar
yatıştırırken, salgın ve enflasyon kaynaklı endişeler gündemdeki
yerini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler   
    
•    11:30 Euro Bölgesi – Sentix Yatırımcı Güveni Önem: Orta 

Türkiye
Tüketici enflasyonu Ağustos ayında beklentilerin üzerinde %19,25
seviyesinde açıklanırken, gerçekleşen enflasyona göre reel faiz
negatif bölgeye geriledi. Tüketici enflasyonu içinde özellikle gıda
grubu dikkat çekti. Aylık bazda bakıldığında Ağustos ayında artışın
%1,12 olduğu görüldü. Çekirdek enflasyonda ise bir önceki aya
göre gerileme izlendi. Buna göre Temmuz'da %17,22 olan yıllık
çekirdek enflasyon %16,76'ya çekildi. Gıda enflasyonu %29 ile 28
ayın zirvesine çıktı. Ağustos ayında tüketici enflasyonu ile üretici
enflasyonu arasındaki makas açılmaya devam ederek yeni rekora
ulaştı. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-
2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de
yayımlandı. Programda 2022'de %12 işsizlik öngörülürken, 2023'de
%11,4, 2024'de ise %10,9'luk işsizlik hedefi programa girdi.
Enflasyona ilişkin olarak ise 2022 yıl sonu için %9,8'lik hedef kondu.
2023 için bu hedef %8, 2024 için ise %7,6 oldu. 2021 yıl sonu
gerçekleşme tahmini ise %16,2 olarak belirlendi.

Euro Bölgesi
Euro Bölgesi’nde hizmet PMI endeksi ağustos ayında delta varyantı
endişeleriyle bir miktar ivme kaybetse de yüksek seyrini koruyarak
59,0 seviyesine geriledi. Delta varyantına ve arz sıkıntılarına yönelik
endişeler endekslerin gerilemesinde etkili oldu. İstihdam artmaya
devam ederken maliyet baskıları yüksek kalmaya devam etti.
Almanya’da da hizmet sektöründe toparlama devam ederek 60,8
seviyesine geriledi. AB ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı perakende
satış verileri yayımlandı. 19 üyeli Euro Bölgesi'nde perakende
satışlar temmuzda haziran ayına kıyasla %2,3 düştü, geçen yılın
aynı dönemine göre ise %3,1 artış gösterdi. AB'de de perakende
satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla %1,9 azalırken, 2020'nin
aynı dönemine göre %3,8 yükseldi. 

ABD
ABD’de ise tarım dışı istihdam ağustos ayında 750 bin olan
beklentilerin altında 235 bin artış kaydetti. Ülkede tarım dışı
istihdam delta varyantının etkisiyle 7 ayın en düşük artışını kaydetti.
Daha önce 943 bin olarak açıklanan temmuz ayı istihdam artışı,
1,05 milyona revize edildi. Ağustos'ta ülkede işsizlik oranı %5,2 ile
beklentilere paralel gerçekleşti. Saatlik kazançlardaki yükseliş ise
beklentileri aştı. Buna göre ortalama saatlik kazançlar Ağustos'ta bir
önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 artarken, aylık bazda değişim
%0,6 olarak gerçekleşti. ABD’de ISM hizmet endeksi Ağustos’ta
rekor seviyeden geriledi. Temmuz ayında 64.1 olan endeks
Ağustos’ta 61.7’ye geriledi. Endeksteki gerileme, hızla yayılan delta
varyantının restoran ve seyahat gibi bazı faaliyetleri sınırladığını
gösteriyor. ABD’de bugün piyasalar tatil nedeniyle kapalı
bulunurken, vadeliler işlem görüyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.3278 0.06 -0.62 12.00
EURTRY 9.8843 -0.05 -0.03 8.62
EURUSD 1.1869 -0.08 0.60 -2.85
GBPUSD 1.3847 -0.08 0.63 1.26
USDJPY 109.79 0.08 -0.10 6.33

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.0537 2.25 -5.50 77.37
Dolar Endeksi 92.2170 10.00 -48.20 228.00
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,534.25 -0.01 0.20 20.95
DAX Yakın Vade 15,783.00 0.03 -0.65 14.82
Dow Jones Yakın
Vade 35,352.00 0.00 0.00 15.92

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,825.93 -0.10 0.86 -3.94
Gram Altın 488.85 -0.08 0.24 7.65
WTI 68.46 -1.05 -0.93 41.34
BRENT 71.48 -1.21 -0.87 38.62
Bakır 4.24 -0.18 -0.41 20.66

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 16.9800 -6.00 -33.00 408.00
ABD 10 Yıllık 1.3260 0.00 4.70 40.90
ABD 2 Yıllık 0.2080 0.00 0.50 8.50
Almanya 10 Yıllık -0.3570 2.60 6.40 21.80
Almanya 2 Yıllık -0.7090 1.20 2.70 0.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3488 0.20 -2.19 -2.35
USDIDR 14,229.00 -0.16 -0.74 2.19
USDTRY 8.3278 0.06 -0.62 12.00
USDRUB 72.9200 0.13 -0.81 -1.64
USDBRL 5.1938 0.02 0.17 0.01
USDCNY 6.4536 0.00 -0.20 -1.21
USDMXN 19.9295 0.02 -1.05 0.18
USDCZK 21.3758 0.03 -1.40 -0.47
USDHUF 292.9000 0.11 -0.80 -1.32
USDPLN 3.7984 0.09 -1.76 1.74
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü ağustos ayı hizmet
PMI ve tarım dışı istihdam rakamları takip edildi. Euro Bölgesi’nde
hizmet sektörü PMI endeksi delta varyantı endişeleriyle bir miktar
ivme kaybetse de yüksek seyrini koruyarak 59,0 seviyesinde
açıklandı. ABD’de ise tarım dışı istihdam ağustos ayında 750 bin
olan beklentilerin altında 235 bin artış kaydederek zayıf geldi.
Ağustos'ta ülkede işsizlik oranı %5,2 ile beklentilere paralel
gerçekleşirken, ortalama saatlik kazançlardaki yükseliş beklentileri
aştı. Zayıf gelen veri sonrası dolardaki zayıflamayla paritede 1,1908
direnci test edildi. Bu sabah geri çekilmenin yaşandığı paritede
1,1856 – 1,1834 ve 1,1812 seviyeleri destek, 1,1890 – 1,1908 ve
1,1930 takip edilen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1839

  1.1807  

 1.1790   

1.1772    

 1.1740   

  1.1708  

   1.1691

GBP/USD

Cuma günü ABD’de açıklanan veriler ön plandaydı. ABD’de tarım
dışı istihdam Ağustos ayında 235 binlik artış ile son yedi ayın en
düşük artışını kaydederek beklentilerin bir hayli altında gerçekleşti.
Ortalama saatlik kazançlar ise yıllık %4,3 ile %4 olan beklentilerin
üzerinde gerçekleşti. ABD’de işsizlik oranı beklentilere paralel
%5,20 olarak açıklanırken ISM imalat dışı PMI 61,7 ile güçlü duruş
sergiledi. Yoğun veri akışı sonrası dolar endeksinde düşüşler
görüldü. Bugün İngiltere ve ABD’de önemli bir veri akışı
bulunmuyor. 200 günlük basit hareketli ortalamasının üzerinde
fiyatlanan 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
   1.3971

  1.3932  

 1.3895   

1.3858    

 1.3819   

  1.3780  

   1.3743
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USD/TRY

Dolar/TL kuru Cuma günü 8,2700 ile 8,3479 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,3229’dan tamamladı. Yurt içinde TÜFE, yıllık
%19,25 oranında açıklanarak TCMB politika faizi olan %19
seviyesinin üzerine çıktı. Çekirdek TÜFE ise yıllık %17,20
seviyesinden %16,80 seviyesine geriledi. ÜFE yıllık %45,52 olarak
açıklandı. Enflasyon verileri sonrası kurda 8,30 seviyesinin üzerinde
fiyatlamalar görüldü. ABD tarafında ise tarım dışı istihdam 235 bin
artış ile son yedi ayın en düşük düzeyinde gerçekleşti. Ortalama
saatlik kazançlar aylık %0,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah 08:30
itibariyle 8,3290’dan işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri
%1,32’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.4696

  8.4364  

 8.4145   

8.3926    

 8.3594   

  8.3261  

   8.3042

EUR/TRY

Avrupa cephesinde cuma günü hizmet sektörü PMI endeksleri takip
edildi. Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü PMI endeksi delta varyantı
endişeleriyle bir miktar ivme kaybetse de yüksek seyrini koruyarak
59,0 seviyesine geriledi. Perakende satışlar temmuzda haziran
ayına kıyasla %2,3 düşerken, yıllık bazda değişim %3,1 artış
gösterdi. Yurt içinde ise enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon
ağustosta gıda fiyatları öncülüğünde, beklentilerin üzerinde arttı.
Tüketici enflasyonu yıllık bazda ağustos ayında beklentilerin
üzerinde %19,25 seviyesinde açıklanırken, aylık bazda değişim
%1,12 seviyesinde oldu. Enflasyon ağustosta gıda fiyatları
öncülüğünde, beklentilerin üzerinde arttı. Gıda enflasyonu %29 ile
28 ayın zirvesine çıktı. 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 açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinden destek
bularak 1800$ üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Cuma
günü Ağustos ayına yönelik açıklanan tarım dışı istihdam verisi
beklentilerin altında gerçekleşti. Verinin detayları piyasaları tatmin
etmedi. En son Jackson Hole sempozyumunda konuşan Fed
Başkanı Powell, istihdamda hala salgından önceki seviyelerde
olmadıklarını ifade etmişti. Bu nedenle istihdam verileri biraz daha
önemli çünkü ne kadar hızlı toparlanırsa, Fed'de bir o kadar erken
aksiyon alabilir. Bu beklentileri desteklemeyen bir veri, Dolar
negatif, altın pozitif olarak yorumlandı. Ons altında bugünde verinin
etkisi sürebilir. Bugün için önemli bir takvim görülmüyor. Ons altın
için 1832$ - 1839$ - 1847$ dirençler, 1819$ - 1812$ - 1804$
destekler olarak izlenebilir.

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

Vaka sayılarındaki artışın açıklanan bazı ekonomik veriler
hissedilmeye başlanması ve enflasyon kaynaklı endişeler risk iştahı
üzerinde baskı oluşturuyor. Euro Bölgesi’nde hizmet PMI rakamı
ağustos ayında 59,8 seviyesinden 59,0 seviyesine gerileme
gösterdi. Merkez bankalarının söylemleri, salgın kaynaklı gelişmeler
ve ekonomik veri akışları gündemdeki yerini koruyor. Avrupa
borsaları cuma gününü düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli
kontratı günü %0,35’lik kayıpla 15.778 puandan tamamladı. Bu
sabah yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yukarı
yönlü hareketlerde 15.837 – 15.894 ve 15.970 seviyesi direnç
olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 50 günlük üssel
ortalama (15.700) - 15.615 ve 15.500 seviyeleri destek konumunda
bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,044.00

  15,957.00  

 15,896.00   

15,835.00    

 15,748.00   

  15,661.00  

   15,600.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi haftayı %0,21 düşüşle 35.369 seviyesinden
tamamladı. Ağustos ayına yönelik açıklanan tarım dışı istihdam
verisi beklentilerin altında kalarak zayıf bir tablo çizerken, işsizlik
oranı beklentiler dahilinde ve ortalama saatlik kazançlarda bir
önceki döneme göre artış kaydetti. Veri, piyasaları tatmin etmedi.
ABD Başkanı Biden, zayıf istihdam verilerinin nedenini Delta
varyantı olarak gösterdi. Veri sonrası ABD borsalarında da karışık
seyirler izlendi. Açıklanan veri, Fed'e dair beklentileri de
güçlendiremedi. Bu hafta içerisinde Fed üyelerinden açıklamalar
takip edilebilir. Bugün ABD'de piyasalar tatil olduğu için önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Bu sabah vadeliler karışık seyrediyor.
Sözleşme için 35.441 - 35.550 - 35.658 dirençler, 35.265 - 35.148 -
35.030 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,830.00

  35,629.00  

 35,516.00   

35,403.00    

 35,202.00   

  35,001.00  

   34,888.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi haftayı %0,03 kayıpla 4.535 seviyesinden kapattı.
Cuma günü Ağustos ayına dair açıklanan tarım dışı istihdam verisi
beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı piyasa beklentisi
doğrultusunda, ortalama saatlik kazançlarda bir önceki döneme
göre sınırlı bir artış kaydetti. Veri, piyasalarda olumlu
yorumlanmazken, Fed'e dair beklentileri de güçlendiremedi. ABD
Başkanı Biden, zayıf gelen istihdam verilerine neden olarak Delta
varyantını gösterdi. Açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında
da ABD borsalarında karışık seyirler görüldü. Bugün ABD'de
piyasalar tatil olduğu için önemli bir veri akışı görülmüyor. Bu sabah
vadeliler karışık işlem görüyor. Sözleşme için 4.523 - 4.509 - 4.496
destekler, 4.540 - 4.551 - 4.565 dirençler olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,514.75

  4,504.50  

 4,485.50   

4,466.50    

 4,456.25   

  4,446.00  

   4,427.00
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya satıcılı başladı. Suudi Arabistan, Eylül
ayına göre Ekim ayında Asyalı müşterileri için ham petrol fiyatlarını
düşürdü. Yapılan bu indirim, petrol fiyatlarının da geri çekilmesine
neden oldu. Arabistan'ın pazar payını kaybetmemek için bu indirimi
yaptığı ifade ediliyor. İran, nükleer görüşmelere yeniden başlamaya
hazır olduklarını ifade etti. En son Haziran ayında yapılan
görüşmelere ara verilmiş ve İran'da yeni bir dönem başlamıştı.
Bundan sonraki günlerde de, görüşmelerden çıkacak söylemler
petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir. Bugün için açıklanacak önemli
bir veri akışı bulunmazken, piyasadaki risk iştahı petrol açısından
izlenebilir. Brent petrol için 71,10$ - 70,22$ - 69,29$ destekler,
72,31$ - 73,13$ - 74,11$ dirençler olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   72.53

  71.82  

 71.18   

70.54    

 69.83   

  69.13  

   68.49

USD/JPY

ABD’de tarım dışı istihdam ağustos ayında 750 bin olan
beklentilerin altında 235 bin artış kaydederek delta varyantının
etkisiyle 7 ayın en düşük artışını kaydetti. Ağustos'ta ülkede işsizlik
oranı %5,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Saatlik kazançlardaki
yükseliş ise beklentileri aştı. Buna göre ortalama saatlik kazançlar
Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 artarken, aylık
bazda değişim %0,6 olarak gerçekleşti. ISM hizmet endeksi ise
rekor seviyeden gerileyerek 61.7 oldu. Japonya'da içeriğinde
yabancı madde ve ambalajlarında kirlenme saptanan Moderna
üretimi 1,6 milyon dozdan fazla aşının geri toplatılmasına karar
verildi. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede 109,58 – 109,32 ve
109,11 seviyeleri destek, 109,98 - 110,26 ve 110,54 direnç
seviyeleridir.

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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