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Piyasa Gündemi

Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarındaki yaşanan artışın
ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceğine ilişkin endişeler ve
küresel çapta gözlenen enflasyonist ortam aşağı yönlü risk unsurları
olarak takip ediliyor. Küresel risk iştahı dün bir miktar zayıflama
kaydederken, yurt içi piyasalarda da satış baskısı artış kaydetti.
Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler risk iştahı ve
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       

•    17:00 ABD – İş İmkanları ve Personel Değişimi Önem: Orta
•    21:00 ABD – Bej Kitap Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli tahvil ve 10 yıl vadeli
TÜFE'ye endeksli tahvilde borçlanmayı tamamladı. Hazine ve
Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli tahvil ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli
tahvilde ihale öncesi yapılan satışla birlikte 10,9 milyar TL'lik
borçlanma gerçekleştirdi. Hazine nakit dengesi Ağustos ayında 64,3
milyar TL fazla verdi. Böylelikle Ağustos ayında rekor fazla
kaydedildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un "Mu"
varyantının, Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini belirterek, şu an
ilave tedbir getirmeyi düşünmediklerini bildirdi. BDDK ve TBB üyesi
bankalar ihtiyaç kredilerindeki artışa karşı alınacak önlemler için bir
araya geldi. Bankacılar, 'İhtiyaç kredilerinde acil önlem gerektirecek
bir durum yok' derken, BDDK'nın iki hafta içinde önlemleri
açıklaması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da sanayi üretimi
Temmuz’da %1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Bu arada haziran ayı
verisi aylık %1,3 düşüşten %1 düşüşe revize edildi. Ülkede önceki
gün açıklanan veriye göre fabrika siparişleri de Temmuz’da düşüş
beklenirken %3,4 arttı. Tahminlerden iyi gelen verilere rağmen
Bundesbank hammadde sıkıntıları nedeniyle ekonomik büyümenin
yılın ikinci yarısında tahminlerden zayıf olabileceğini öngörüyor.
Euro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerde beklentiyi açıklayan
endeks %31,1 olarak açıklandı. Bir önceki ay olan ağustos ayında
endeks %42,7 düzeyindeydi. Almanya’da ZEW yatırımcı güveni
artan vakalarla düşüşünü sürdürerek vakaların yeniden artışa
geçmesi ve küresel arz sıkıntılarının devam etmesiyle 4. ayda da
düşüşünü sürdürdü. Koronavirüs vakalarının dünya çapında
yeniden artışa geçmesi ekonomiye yönelik endişeleri de artırıyor.
Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte tüketici harcamalarındaki
artışla önceki tahminlerden daha hızlı büyüyerek 3 aylık dönemde
%2,2 büyüdü. Hanehalkı tüketimi bu dönemde %3,7 arttı. Euro
Bölgesi’nde istihdam da ikinci çeyrekte %0,7 ile güçlü artış kaydetti.
Ekonomilerin yeniden açılmasından bu yana ekonomik görünüme
ilişkin riskler de artıyor. Tedarik zincirindeki sıkıntılar imalat
sektörünü olumsuz etkilerken koronavirüs vakalarındaki artışın
hizmet sektöründe yeniden düşüşe neden olacağından endişe
ediliyor.

ABD

ABD'de dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, bugün Bej
Kitap ve iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS)verisinin
açıklanması bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.3465 -0.08 0.61 12.25
EURTRY 9.8794 -0.11 0.57 8.56
EURUSD 1.1836 -0.05 -0.03 -3.11
GBPUSD 1.3770 -0.11 0.00 0.69
USDJPY 110.39 0.09 0.35 6.91

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.1038 6.10 3.35 82.38
Dolar Endeksi 92.5690 2.70 9.00 263.20
REK 62.8900 - - 73.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,521.50 0.08 0.01 20.61
DAX Yakın Vade 15,828.00 -0.09 0.09 15.15
Dow Jones Yakın
Vade 35,117.00 0.12 -0.49 15.15

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,797.17 0.16 -0.94 -5.45
Gram Altın 482.28 0.09 -0.34 6.20
WTI 68.69 0.44 0.68 41.82
BRENT 71.66 0.41 0.67 38.98
Bakır 4.22 0.10 0.12 19.85

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 17.1200 7.00 -3.00 422.00
ABD 10 Yıllık 1.3730 -0.10 7.30 45.60
ABD 2 Yıllık 0.2240 0.80 1.30 10.10
Almanya 10 Yıllık -0.3190 4.60 6.10 25.60
Almanya 2 Yıllık -0.6940 1.40 2.20 1.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3134 -0.02 -0.67 -2.59
USDIDR 14,272.30 0.24 0.21 2.50
USDTRY 8.3467 -0.08 0.61 12.26
USDRUB 73.2794 -0.11 0.30 -1.15
USDBRL 5.1707 0.00 -0.31 -0.44
USDCNY 6.4636 -0.05 0.06 -1.06
USDMXN 19.9348 -0.01 -0.30 0.21
USDCZK 21.4548 0.08 0.17 -0.10
USDHUF 294.5200 0.10 0.23 -0.77
USDPLN 3.8102 0.01 0.08 2.06
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da dün temmuz ayına
ait sanayi üretimi Euro Bölgesi’nde ise ikinci çeyrek büyüme
rakamları takip edildi. Almanya’da sanayi üretimi Temmuz’da %1 ile
beklentilerin üzerinde arttı. Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte
tüketici harcamalarındaki artışla önceki tahminlerden daha hızlı
büyüyerek 3 aylık dönemde %2,2 büyüdü. Hanehalkı tüketimi bu
dönemde %3,7 arttı. Euro Bölgesi’nde istihdam da ikinci çeyrekte
%0,7 ile güçlü artış kaydetti. ABD’de ise dün açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, küresel risk iştahında zayıflama ön plana çıktı.
Dolardaki değer kazancı ile geri çekilmenin yaşandığı paritede
1,1834 – 1,1812 ve 1,1792 seviyeleri destek, 1,1855 – 1,1870 ve
1,1886 izlenen direnç noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1923

  1.1905  

 1.1874   

1.1843    

 1.1825   

  1.1807  

   1.1776

GBP/USD

Dün İngiltere Başbakanı Johnson, pandemi sürecinin olumsuz
etkilediği sosyal güvenlik sisteminde revizyona gidilerek vergi artışı
yapılacağını söyledi. Temettü vergi oranlarının da artırılacağını dile
getirdi. ABD tarafında ise veri akışı sakindi. Dün ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinde yukarı yönlü hareketler görülürken dolar endeksinde de
alıcılı bir seyir hakimdi. Bugün İngiltere tarafında önemli bir veri
akışı bulunmuyor. ABD tarafında ise iş imkanları ve personel
değişim oranı (JOLTS) ile bej kitap verileri takip edilecek. Dünkü
gelen satışlarla 200 günlük basit hareketli ortalama altında
fiyatlanan paritede 1,3770 seviyesi altındaki fiyatlamalarda 1,3730
ve 1,3680 destek seviyeleri takip edilebilir. Direnç olarak da 1,3810-
1,3850 ve 3895 seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3901

  1.3841  

 1.3800   

1.3760    

 1.3699   

  1.3639  

   1.3598
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,2660 ile 8,3539 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,3531’den tamamladı. Dün piyasada önemli bir
veri akışı bulunmazken dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinde yükselişlerin yaşandığı görüldü. Gelişmekte olan ülke
para birimleri dolar karşısında genel anlamda satıcılı bir günü
geride bıraktı. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor.
ABD tarafında ise iş imkanı ve personel değişim oranı (JOLTS) ile
bej kitap verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle
8,3456’dan işlem görüyor. Dolar endeksi 92,55 seviyelerinde
hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,36’lı seviyelerde
bulunuyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar
karşısında yataya yakın karışık bir görünüm sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.4745

  8.4346  

 8.4072   

8.3799    

 8.3399   

  8.3000  

   8.2726

EUR/TRY

Almanya’da temmuz ayına ait sanayi üretimi Euro Bölgesi’nde ise
ikinci çeyrek büyüme rakamları takip edildi. Almanya’da sanayi
üretimi Temmuz’da %1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Euro Bölgesi
ekonomisi ikinci çeyrekte tüketici harcamalarındaki artışla önceki
tahminlerden daha hızlı büyüyerek 3 aylık dönemde %2,2 büyüdü.
Hane halkı tüketimi bu dönemde %3,7 arttı. Euro Bölgesi’nde
istihdam da ikinci çeyrekte %0,7 ile güçlü artış kaydetti. Yurt içinde
ise Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli tahvil ve 10 yıl vadeli
TÜFE'ye endeksli tahvilde ihale öncesi yapılan satışla birlikte 10,9
milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi. Bugün yurt içinde
açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 9,80’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.9377

  9.9135  

 9.8839   

9.8543    

 9.8301   

  9.8059  

   9.7763
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XAU/USD

Ons altın ABD istihdam verileri sonrası 1830-1835$ aralığına doğru
yükselmesine karşın verinin etkisinin dağılmasıyla kazançlarını
silmeye başladı. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,38 seviyesine
doğru yükselişi de ons altının 1800$ altına doğru tepkiler vermesine
neden oldu. Dün açıklanan önemli bir veri akışı yoktu. Piyasalarda
salgın kaynaklı endişelerin etkisi fiyatları baskılarken, risk iştahının
zayıflamasına neden oldu. Bugün içinde ABD'de bej kitap raporu
takip edilebilir. Ayrıca salgınla ilgili gelişmelerde önemli çünkü yeni
bir varyant tespit edildi ve bazı ülkelerde bunun yayıldığı görülüyor.
Salgının gidişatı da fiyatlar açısından izlenebilir. Ons altın için
1804$ - 1813$ - 1823$ dirençler, 1789$ - 1780$ - 1770$ destekler
olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,863.20

  1,841.24  

 1,829.44   

1,817.65    

 1,795.69   

  1,773.73  

   1,761.93

DAX Yakın Vade

Küresel hisse piyasalarında gündemdeki mevcut endişelerin
etkisiyle dün zayıf bir seyir etkili oldu. Almanya’da sanayi üretimi
temmuz ayında %1,0 oranında artış kaydederken, ZEW güven
endeksi vaka artışlarının etkisiyle 26,5 seviyesine geriledi ve
düşüşünü dördüncü aya taşıdı. Merkez bankalarının hamleleri,
salgın kaynaklı gelişmeler ve ekonomik veri akışları gündemdeki
yerini koruyor. Avrupa borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken,
DAX vadeli kontratı da günü %0,53’lük kayıpla 15.842 puandan
tamamladı. Bu sabah yataya yakın hafif satıcılı bir seyrin izlendiği
DAX vadelisinde geri çekilmelerde 15.800 – 50 günlük üssel
ortalama (15.715) ve 15.615 destek olarak takip edilebilir.
Yükselişlerde ise 15.868 - 15.958 ve tarihi zirvenin bulunduğu
16.024 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,201.67

  16,103.33  

 15,951.67   

15,800.00    

 15,701.67   

  15,603.33  

   15,451.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,76 düşüşle 35.100 seviyesinden
tamamladı. Dünya genelinde en son tespit edilen Mu varyantının
ABD'nin birçok eyaletine yayılması, salgın kaynaklı endişelere
neden olurken, risk iştahının zayıflamasını da tetikledi. Dün
endekslerde karışık kapanışlar görüldü. ABD Başkanı J. Biden'ın bu
hafta salgınla mücadele kapsamında yeni plan açıklaması
bekleniyor. Cuma günkü istihdam verileri sonrası Fed'in
şahinleşmesine dair beklentiler zayıflarken, bu hafta salgın
nedeniyle yeniden piyasalarda oynaklığın artması, fiyatları
baskılıyor. Bu sabah vadeli piyasada da yatay seyirler görülüyor.
Bugün ABD'de bej kitap raporu takip edilebilir. Sözleşme için 35.215
- 35.327 - 35.459 direnç noktaları olurken, 35.031 - 34.891 ve
34.732 destek noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,702.67

  35,597.33  

 35,468.67   

35,340.00    

 35,234.67   

  35,129.33  

   35,000.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,34 kayıpla 4.520 seviyesinden kapattı.
Salgın kaynaklı endişeler bu hafta piyasalarda risk iştahının
zayıflamasına neden oluyor. Dünya genelinde en son tespit edilen
Mu varyantı, ABD'nin birçok eyaletine yayılmış durumda. ABD
Başkanı J. Biden'ın bu hafta salgınla mücadele kapsamında yeni bir
plan açıklaması bekleniyor. Cuma günü açıklanan istihdam verileri
sonrası Fed'in varlık alım konusunda adım atma ihtimalinin
zayıflaması sonrası bu hafta salgın endişelerinin yeniden fiyatları
baskılaması, endekslerde de karışık seyirlere neden oldu. Bu sabah
vadeli piyasada yatay seyirler izleniyor. Bugün ABD'de bej kitap
raporu izlenebilir. Sözleşme için 4.510 - 4.497 - 4.481 destek
noktaları, 4.531 - 4.545 - 4.557 direnç noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,573.33

  4,553.92  

 4,539.58   

4,525.25    

 4,505.83   

  4,486.42  

   4,472.08
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Brent Petrol

Brent petrol bu hafta 70,00-72,55$ aralığında yatay seyrediyor.
72,00$ üzeri çok güçlü seyirler izlenmiyor. Küresel piyasalarda risk
iştahı biraz zayıf çünkü en son tespit edilen Mu varyantı, bazı
ülkelerde yayılmaya başladı. Bu hafta salgın kaynaklı endişelerin
yeniden artması borsalarda satışların olmasına neden olurken,
petrolde talep açısından da olumsuz yorumlanıyor. Bu hafta ABD
Başkanı J. Biden'ın, salgınla mücadele kapsamında yeni plan
açıklaması bekleniyor. Perşembe günü açıklanacağına dair bilgiler
bulunuyor. Bugün API tarafından petrol stokları açıklanacak.
Beklentilerin çok üzerinde veya altında bir veri sınırlı da olsa fiyatları
etkileyebiliyor. Brent petrol için 72,61$ - 73,45$ - 74,27$ direnç
noktaları, 70,97$ - 70,08$ - 69,00$ destek noktaları olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.06

  73.22  

 72.66   

72.10    

 71.26   

  70.41  

   69.85

USD/JPY

ABD’de dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, Japonya’da
bu sabah ikinci çeyrek büyüme rakamları takip edildi. Japonya
ekonomisi 2021 yılının ikinci çeyrek döneminde öncü verilerde
tahmin edilenden daha hızlı büyüdü. Japonya Kabine Ofisi
tarafından açıklanan verilere göre, geride kalan çeyrek dönemde
büyüme bir önceki döneme göre %0,5 arttı. Aynı dönemde yıllık
bazda büyüme %1,3'ten %1,9'a revize edildi. ABD’de bugün bej
kitap ve iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) verisinin
açıklanması bekleniyor. Dolardaki yükselişten destek bulan paritede
110,24 seviyesinin üzerinde 110,54 – 110,80 ve 111,00 direnç
seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 110,24 seviyesinin altında
109,98 – 109,70 ve 109,58 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.62

  110.44  

 110.13   

109.83    

 109.65   

  109.47  

   109.16
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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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