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Piyasa Gündemi

Yurt içinde yayınlanan 2022 – 2024 dönemini kapsayan üç yıllık
Orta Vadeli Program ve programa ilişkin değerlendirmeler ön plana
çıktı. Küresel çapta veri akışı sakin seyrederken, ana gündem
maddelerinde bir değişim bulunmuyor. Küresel risk iştahı genel
olarak gücünü korurken, salgın kaynaklı gelişmeler, ekonomik veri
akışları ve merkez bankalarının söylemleri risk iştahı ve fiyatlamalar
üzerinde etkili olmaya devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler 
      
•    12:00 Euro Bölgesi – ZEW Güven Endeksi Önem: Orta 
•    12:00 Euro Bölgesi – GSYH 2021/2Ç Önem: Orta

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Ağustos
ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, enflasyondaki artışta gıda
fiyatlarındaki artış eğiliminin belirleyici olduğu ifade edildi. Ayrıca,
çekirdek enflasyon göstergelerinde yıllık enflasyonun yavaşlama
kaydettiğine de işaret edildi. TL'nin reel değerinde toparlanma ikinci
ayda devam etti. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, ağustosta %2,7
artışla 62,89 seviyesine yükseldi. TCMB verilerine göre; reel efektif
döviz kuru haziranda 59,69 ile tarihi dip seviyesini görmüş,
temmuzda 61,23'e yükselmişti. Haziran 2021'de görülen 59,69
seviyesi kayıtların başladığı 1994 yılından bu yana en düşük
değerdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's
katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet
politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu, Türkiye’de katılım
bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının
gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı
ulusa sesleniş konuşmasında yılı yüzde 9 civarında büyümeyle
kapatmayı öngördüklerine işaret etti.

Euro Bölgesi

Almanya’da fabrika siparişleri Temmuz ayında, gemiler için ihracat
talebindeki güçlü artışın desteği ile beklenmedik bir şekilde
yükselerek söz konusu dönemde önceki aya göre %3,4 arttı.
Almanya ve Euro Bölgesi içinden siparişler Temmuz ayında düşüş
gösterirken, 19 üyeli blok dışından gelen siparişler yaklaşık %16
sıçradı. Toplu siparişler hariç, talep Temmuz ayında önceki aya
kıyasla %0,2 geriledi. Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven
endeksi, yeni tip koronavirüs salgınında yeni kısıtlamaların
ekonomik faaliyetleri yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle son 5
ayın en düşük seviyesine inerek 19,6 puana geriledi. Yatırımcıların
gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen beklentiler endeksi ise
salgınında yeni kısıtlamaların ekonomik faaliyetleri
yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle 14 puandan 9 puana
geriledi. Endeks 4 aydır art arda düşerek, Mayıs 2020’den beri en
düşük seviyesine indi.

ABD

ABD’de haftanın ilk işlem günü tatil sebebi ile sadece vadeli
piyasalar işlem görürken, gündeme dair gelişmeler takip edildi.
 Bugün ABD cephesinde açıklanacak önemli veri akışı bulunmuyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.2857 0.05 -0.37 11.44
EURTRY 9.8367 0.04 0.11 8.09
EURUSD 1.1873 0.01 0.54 -2.82
GBPUSD 1.3831 -0.05 0.55 1.14
USDJPY 109.80 -0.04 -0.18 6.34

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.0427 -1.10 -6.00 76.27
Dolar Endeksi 92.2000 1.90 -45.40 226.30
REK 61.3100 - - -86.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,538.50 -0.13 0.40 21.07
DAX Yakın Vade 15,909.00 -0.11 0.69 15.74
Dow Jones Yakın
Vade 35,391.00 -0.11 0.14 16.05

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,817.44 -0.32 0.20 -4.39
Gram Altın 484.15 -0.26 -0.17 6.61
WTI 69.16 0.39 0.95 42.79
BRENT 72.51 0.89 1.36 40.63
Bakır 4.24 -0.32 -1.32 20.44

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 17.0500 7.00 -26.00 415.00
ABD 10 Yıllık 1.3380 1.20 2.90 42.10
ABD 2 Yıllık 0.2000 -0.80 -0.30 7.70
Almanya 10 Yıllık -0.3650 -0.80 5.20 21.00
Almanya 2 Yıllık -0.7080 0.10 2.20 0.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2325 -0.03 -2.00 -3.14
USDIDR 14,204.00 -0.41 -0.12 2.01
USDTRY 8.2857 0.05 -0.37 11.44
USDRUB 72.9514 -0.17 -0.67 -1.60
USDBRL 5.1706 0.01 0.42 -0.44
USDCNY 6.4559 -0.04 -0.07 -1.18
USDMXN 19.9198 0.02 -0.76 0.13
USDCZK 21.3989 0.00 -0.57 -0.36
USDHUF 292.8150 -0.03 -0.94 -1.35
USDPLN 3.8106 -0.01 -0.51 2.07
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü ABD’de piyasalar kapalı bulunurken, Avrupa
cephesinde açıklanan veriler takip edildi. Avrupa’nın en büyük
ekonomisi olan Almanya’da temmuz ayında fabrika siparişleri aylık
bazda %3,4 artış kaydetti. Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven
endeksi, koronavirüs salgınında yeni kısıtlamaların ekonomik
faaliyetleri yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle son 5 ayın en
düşük seviyesine inerek 19,6 puana geriledi. Euro Bölgesi’nde
bugün ikinci çeyrek büyüme rakamlarının açıklanması beklenirken,
ABD’de önemli veri akışı bulunmuyor. Toparlanma çabasının öne
çıktığı paritede 1,1890 – 1,1908 ve 1,1930 izlenen direnç
seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 1,1855 – 1,1834 ve 1,1812
destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1809

  1.1795  

 1.1773   

1.1752    

 1.1738   

  1.1724  

   1.1702

GBP/USD

Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi,
beklentilerin bir hayli altında kalarak son yedi ayın en düşük artış
hızına işaret etti. Veri sonrası dolar endeksindeki değer kayıplarına
paralel paritede yukarı yönlü hareketler ivmelendi. Haftanın ilk işlem
gününde İngiltere de İnşaat PMI verisi beklentilerin altında kalarak
55,20 olarak açıklandı. Geçen hafta dolar endeksinde yaşanan
düşüş sonrası dün tepki hareketleri mevcuttu. Parite ise oynaklığın
az ve hafif satıcılı seyrin yaşandığı bir günü geride bıraktı. Bugün
önemli bir veri akışı bulunmazken teknik seviyelerin ön planda
olduğu bir gün geçirebiliriz. Paritede direnç olarak 1,3895–1,3930
ve 1,3960 seviyeleri, destek olarak da 1,3810-1,3770 ve 1,3730
seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3829

  1.3799  

 1.3749   

1.3700    

 1.3669   

  1.3639  

   1.3589
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,2693 ile 8,3352 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,2813’den tamamladı. Geçen haftanın son
işlem gününde beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verileri
sonrası kurda yukarı yönlü hareketler yaşansa da yükselişlerin
kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Haftanın ilk işlem gününde kurda
8,30 altında fiyatlamalar yaşandı. TCMB verilerine göre TÜFE bazlı
reel efektif döviz kuru Ağustos’ta 62,89 olarak açıklandı. Bugün
önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle
8,2882’den işlem görüyor. Dolar endeksi 92,20 seviyesinde hareket
ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,33’lü seviyelerde bulunuyor.
Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir
görünüm sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.4624

  8.4357  

 8.3951   

8.3546    

 8.3278   

  8.3011  

   8.2605

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da temmuz ayında
fabrika siparişleri aylık bazda %3,4 artış kaydetti. Beklentilerin
üzerinde gelen veride gemiler için ihracat talebindeki güçlü artışın
desteği büyük oldu. Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven
endeksi, koronavirüs salgınında yeni kısıtlamaların ekonomik
faaliyetleri yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle son 5 ayın en
düşük seviyesine inerek 19,6 puana geriledi. Yurt içinde TCMB,
geçen cuma açıklanan ağustos enflasyonundaki güçlü artışa ilişkin
detayları paylaştı. Raporda, gıda fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici
olduğunu vurgulandı. Yurt içinde gündeme dair gelişmeler takip
edilirken, Euro Bölgesi’nde bugün ikinci çeyrek büyüme
rakamlarının açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu sabah 9,83’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.9908

  9.9462  

 9.9138   

9.8815    

 9.8369   

  9.7924  

   9.7600
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XAU/USD

Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi, ons altının
1830-1835$ aralığına doğru yükselişini desteklemişti. Ancak tarım
dışı istihdam verisinin etkisi yavaş yavaş dağılmaya başladıkça,
altında da yukarı yönlü ivmenin azalmaya başladığı görülüyor. Dolar
endeksi hala 93,00 puanın altında seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil
faizi de %1,34 seviyesinde işlem görüyor. Ons altında sabah
saatlerinden bu yana 1820-1827$ dar bir aralıkta izleniyor. Bugün
ABD'de piyasalar açık olacak ancak açıklanacak önemli bir veri
akışı görülmüyor. Ons altında olası bir durum olmadıkça kararsız
seyirler devam edebilir. Ons altın için 1815$ ilk izlenecek destek
noktası olurken, 1808$ - 1801$ bir sonraki destek noktaları olarak
bulunuyor. Yukarıda 1825$ - 1832$ - 1839$ direnç noktaları olarak
izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,818.31

  1,808.29  

 1,800.17   

1,792.05    

 1,782.04   

  1,772.02  

   1,763.90

DAX Yakın Vade

Geçen hafta kararsız bir görünümün izlendiği küresel hisse
piyasalarında dün pozitif bir fiyatlama etkili oldu. Almanya’da fabrika
siparişleri temmuz ayında piyasadaki düşüş beklentilerine karşın
aylık bazda %3,4 oranında artış kaydetti. Merkez bankalarının
piyasalarla kuracağı iletişim, salgın kaynaklı gelişmeler ve
ekonomik veri akışları gündemdeki yerini koruyor. Avrupa borsaları
dün günü yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı da günü
%0,94’lük kazançla 15.926 puandan tamamladı. Bu sabah hafif
satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde geri çekilmelerde 15.860
– 15.767 ve 50 günlük üssel ortalama (15.713) destek olarak takip
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 15.958 – tarihi zirvenin
bulunduğu 16.024 ve 16.100 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,998.00

  15,946.00  

 15,916.00   

15,886.00    

 15,834.00   

  15,782.00  

   15,752.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de dün tatil nedeniyle borsalar kapalıydı. Vadeli piyasada
işlemler vardı. Küresel anlamda sakin bir gün izlendi. Dow Jones
endeksi geçtiğimiz haftayı %0,21 düşüşle 35.369 seviyesinden
tamamlamıştı. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin
etkisi fiyatlarda hissedilmişti. Dün, Goldman Sachs, ABD ekonomisi
için 2021 yılı GSYIH beklentisini %6'dan %5,7'ye aşağı yönde
revize yaparken, bunun nedenine tüketicilerin varyant nedeniyle
daha önce tahmin edilenden daha az harcama yapacakları
öngörüsü gösterildi. Bugün ABD'de piyasalar açık olacak. Ancak
açıklanacak önemli bir veri akışı görülmüyor. Bu sabah vadeliler
hafif alıcılı işlem görüyor. Sözleşme için 35.327 - 35.215 - 35.099
destek noktaları olurken, 35.490 - 35.583 - 35.700 direnç noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,569.33

  35,516.67  

 35,434.33   

35,352.00    

 35,299.33   

  35,246.67  

   35,164.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD piyasaları dün tatildi. Vadeli piyasada işlemler izlendi. ABD'nin
tatil olması sebebiyle küresel anlamda sakin bir gün geçirildi. S&P
500 endeksi geçtiğimiz haftayı %0,03 kayıpla 4.535 seviyesinden
kapatmıştı. Cuma günü endekslerin kapanışında açıklanan tarım
dışı istihdam verisinin etkisi vardı. Dün, Goldman Sachs, ABD
ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklentisini %6,00'dan %5,7'ye
düşürdü. Buna gerekçe olarak, tüketicilerin salgın nedeniyle daha
önce tahmin edilenden daha az harcama yapacakları öngörüsü
belirtildi. Bugün ABD'de piyasalar açık olacak. Açıklanacak önemli
bir veri gündemi bulunmuyor. Vadeli piyasada ABD endekslerinde
sınırlı yükselişle işlemler görülüyor. Sözleşme için 4.547 - 4.557 -
4.571 direnç noktaları, 4.526 - 4.515 - 4.505 destek noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,570.67

  4,540.33  

 4,522.92   

4,505.50    

 4,475.17   

  4,444.83  

   4,427.42
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Brent Petrol

Brent petrol dün 71,00$ seviyesinden destek bularak yeniden
72,00$ üzerine doğru hareketine başladı. Petrol fiyatlarında dün
görülen sınırlı düşüşün etkisi, en büyük petrol üreticilerinden olan
Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını Ekim ayında Asyalı müşterileri
için düşürmesi oldu. Bu sabah Çin'den gelen dış ticaret verilerinin
de beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Çin'in ihracat büyümesinin
artması piyasalarda olumlu karşılandı. Çin ekonomisinin yavaşlama
endişelerini bir miktar gideren bir veri seti olması, petrol fiyatlarının
da yukarı yönlü hareketini destekledi. Küresel piyasalarda risk
iştahının seyri, bugün petrol fiyatları açısından takip edilebilir. Brent
petrol için 71,95$ - 71,10$ - 70,22$ destek noktaları, 73,13$ -
74,00$ - 74,79$ direnç noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.65

  72.68  

 72.14   

71.59    

 70.62   

  69.65  

   69.11

USD/JPY

ABD’de dün piyasalar kapalı bulunurken, Japonya'da içeriğinde
yabancı madde ve ambalajlarında kirlenme saptanan Moderna
üretimi 1,6 milyon dozdan fazla aşının geri toplatılmasına karar
verildi. Ayrıca ülkede Başbakan Suga’nın salgın sürecini iyi
yönetemediği için istifasına ilişkin haber akışları takip edilmeye
devam ediliyor. ABD’de bugün açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, Japonya’da bu sabah temmuz ayına ait hane halkı
harcamaları açıklandı. Ülkede temmuz ayına ait hane halkı
harcamaları aylık bazda %0,9 seviyesinde azalış kaydederken,
yıllık bazda %0,7 seviyesinde açıklandı. Dolardaki toparlanma ile
yükselişin kaydedildiği paritede 109,98 – 110,26 ve 110,54
seviyeleri direnç, 109,58 – 109,32 ve 109,11 takip edilen destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.54

  110.39  

 110.24   

110.09    

 109.93   

  109.77  

   109.62
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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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