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ECB dünkü toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken,
pandemi alım programı kapsamındaki alımların ılımlı yavaş bir
patikada yapılacağını açıkladı. ECB Başkanı Lagarde toplantı
sonrasında yaptığı açıklamada bu kararın varlık azaltımı olmadığını
ve varlık alım programının sadece hızının ayarlandığı ifade etti.
Salgın kaynaklı endişeler ve ekonomik toparlanmanın sekteye
uğrayacağına ilişkin korkular aşağı yönlü risk unsuru olarak
izleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       

•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    15:30 ABD – ÜFE/Çekirdek ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 3 Eylül haftası
itibariyle döviz mevduatları 1,9 milyar dolar artarak 238,2 milyar
dolara yükseldi. Böylelikle döviz mevduatlarında yeni rekor kırıldı.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre seyahat
kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden 6 ülke
çıkarıldı. Türkiye'nin statüsünde ise bir değişiklik olmadı. Sağlık
Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koranavirüs tablosuna göre yeni
vaka sayısı 23 bin 846 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 257
oldu. Salgın kaynaklı endişeler piyasalarda risk unsuru olarak yer
almaya devam ederken, yurt içinde bugün işsizlik rakamlarının
açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası dün piyasa beklentilerine paralel faizleri
sabit tuttu. Banka pandemi alım programını 1,85 trilyon euroda sabit
tutarken, bu program dahilindeki alımların tahvil alımlarının son iki
çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu. Bankanın
karar metninde geçiş sürecinde enflasyonun ılımlı seviyede
gelişebileceği belirtildi. Faiz kararının ardından açıklama yapan
ECB Başkanı C. Lagarde, pandemi alım programının hızıyla ilgili
güvercin tonlu mesajlar vererek pandemi acil varlık alım program
hızını üç aylığına düşürdüklerini belirtti.

ABD

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4
Eylül ile biten haftada 310 bine inerek yaklaşık 18 ayın en düşük
seviyesine geriledi. İşsizlik maaşı başvurularının aşılamadaki
ilerleme ve işletmelerin yeniden açılmasıyla azalış kaydederken,
koranavirüs vakalarındaki son artışın iş gücü piyasasındaki
toparlanma üzerinde baskı yaratması bekleniyor. Atlanta Fed
Başkanı Raphael Bostic, Fed'in bu yıl varlık alımlarını
azaltabileceğine inandığını, ancak bu ayki Fed toplantısında bu
yönde bir karar beklemediğini söyledi. St. Louis Fed Başkanı James
Bullard, beklentilerin oldukça altında gelen istihdam verisine
rağmen varlık alımlarının hızlı bir şekilde azaltılması görüşünü dile
getirdi. ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping iki ülke
arasında ayrılık yaratan konuların masaya yatırıldığı telefon
görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden, 100'den fazla
çalışan istihdam eden işverenlerin çalışanlarını aşılama zorunluluğu
getirdi. Vaka sayılaırndaki artış ön planda kalmaya devam ederken,
bugün üretici fiyat endeksinin açıklanması bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.4491 0.15 1.52 13.63
EURTRY 9.9975 0.06 1.09 9.86
EURUSD 1.1833 0.08 -0.39 -3.15
GBPUSD 1.3850 0.10 -0.06 1.27
USDJPY 109.86 0.14 0.14 6.39

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.2103 0.40 17.90 93.03
Dolar Endeksi 92.4690 -2.60 35.20 253.20
REK 62.8900 - - 73.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,505.50 0.29 -0.64 20.19
DAX Yakın Vade 15,664.00 0.24 -0.72 13.95
Dow Jones Yakın
Vade 35,005.00 0.39 -0.98 14.78

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,803.21 0.49 -1.34 -5.14
Gram Altın 489.83 0.66 0.16 7.86
WTI 68.70 1.18 -0.70 41.84
BRENT 71.79 1.19 -0.78 39.23
Bakır 4.30 1.09 1.04 22.14

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.3400 -5.00 -5.00 338.00
Türkiye 10 Yıllık 17.2600 -5.00 22.00 436.00
ABD 10 Yıllık 1.3120 0.90 -1.40 39.50
ABD 2 Yıllık 0.2170 0.90 0.90 9.40
Almanya 10 Yıllık -0.3580 -3.70 2.50 21.70
Almanya 2 Yıllık -0.7040 -1.80 1.70 0.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.1728 -0.17 -1.03 -3.55
USDIDR 14,219.20 -0.30 -0.23 2.12
USDTRY 8.4491 0.15 1.52 13.63
USDRUB 72.7746 -0.20 -0.07 -1.83
USDBRL 5.1979 0.00 0.10 0.08
USDCNY 6.4450 -0.16 -0.13 -1.34
USDMXN 19.9133 -0.11 -0.06 0.10
USDCZK 21.5127 0.03 0.67 0.17
USDHUF 296.2500 -0.16 1.25 -0.19
USDPLN 3.8419 -0.04 1.23 2.91
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası dün beklentilere paralel faiz oranlarında bir
değişikliğe gitmezken, pandemi alım programını sabit tutarak
program dahilindeki alımların son iki çeyreğe göre daha düşük hızla
olabileceğini duyurdu. Karar sonrası ECB Başkanı C. Lagarde,
delta varyantının ekonomilerin tamamen açılmasını
geciktirebileceğine değinirken, pandemi acil varlık alım program
hızını üç aylığına düşürdüklerini belirtti. ABD’de ise yerel Fed
yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı
başvuruları 310 bine inerek yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesine
geriledi. 1,1805 – 1,1840 seviyeleri arasında fiyatlamanın sürdüğü
paritede yükselişlerde 1,1860 – 1,1885 ve 1,1908 seviyeleri direnç,
1,1802 – 1,1782 ve 1,1764 takip edilecek desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1891

  1.1847  

 1.1822   

1.1797    

 1.1753   

  1.1709  

   1.1684

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, parlamenterlerin Hazine
komitesindeki sorularını yanıtladı. Bailey, tedarik zinciri kesintileri ve
personel sıkıntısı nedeniyle ekonomik toparlanmanın yavaşladığı
konusunda uyardı. ABD tarafında ise Çalışma Bakanlığı’nın
açıkladığı verilere göre 04 Eylül ile biten haftada işsizlik maaşı
başvuruları beklentilerin altında 310 bin açıklanarak pozitif bir
görünüme işaret etti. Bugün İngiltere’de sanayi üretimi ve dış ticaret
dengesi ön planda olacak. ABD’de ise ÜFE verileri izlenecek. Dün
gelen alımlarla 200 günlük basit hareketli ortalama üstünde
fiyatlanan paritede 1,3860 - 1,3890 ve 1,3950 direnç seviyeleri takip
edilebilir. Destek olarak da 1,3810 – 1,3785 ve 1,3750 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 8,4283 ile 8,5189 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,4365’den tamamladı. TCMB Başkanı
Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon ile ilgili açıklamalarının kur
üzerindeki etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün kurda 8,50
seviyelerin üzerinde hareketler görülse de kalıcılık sağlayamadığı
görüldü. Diğer taraftan dün ABD’de açıklanan işsizlik maaşı
başvuruları 310 bin ile beklentilerin altında kalarak pozitif görünüme
işaret etti. Bugün Türkiye’de işsizlik oranı takip edilecek. ABD
tarafında ise ÜFE verileri izlenecek. Dolar/TL, bu sabah 08:40
itibariyle 8,4487’den işlem görüyor. Dolar endeksi 92,47 seviyesinde
hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1,31’li seviyelerde
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.4745

  8.4346  

 8.4072   

8.3799    

 8.3399   

  8.3000  

   8.2726

EUR/TRY

Avrupa cephesinde dün ECB’nin faiz kararı ve Başkan C.
Lagarde’ın söylemleri ön plandaydı. ECB beklentilere paralel faiz
oranlarında bir değişikliğe gitmezken, pandemi alım programını
sabit tutarak program dahilindeki alımların son iki çeyreğe göre
daha düşük hızla olabileceğini duyurdu. Karar sonrası ECB Başkanı
C. Lagarde, delta varyantının ekonomilerin tamamen açılmasını
geciktirebileceğine değinirken, pandemi acil varlık alım program
hızını üç aylığına düşürdüklerini belirtti. Yurt içinde ise TCMB
verilerine göre döviz mevduatları 3 Eylül haftası itibariyle 1,9 milyar
dolar artarak 238,2 milyar dolara yükseldi. Böylelikle döviz
mevduatlarında yeni rekor kırıldı. Yurt içinde bugün işsizlik
rakamlarının açıklanması beklenirken, Euro/TL kuru bu sabah
9,99’lu 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 bu haftayı 1782-1830$ aralığında geçirdi. ABD'de
geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verileri sonrası 1830$
seviyesine doğru hızlı yükselen altın bu seviyeyi aşamayarak ivme
kaybetmeye başladı. Bu hafta Doların bir miktar güçlenmeye
başlaması, ons altının da 1800$ altına doğru hareketine neden
oldu. Dün Avrupa Merkez Bankası, tahvil alımlarının son iki çeyreğe
göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu. Önümüzdeki dönem
için varlık alımlarının yavaşlamaya başlamasıyla Euro'nun
güçlenmesi ve altının da bu gelişmelerden destek bulması
beklenebilir. Şimdilik dünkü ECB kararı sonrası altında ciddi bir
hareket olmadığı gözlemleniyor. Bugün ABD ÜFE takip edilebilir.
Ons altın için 1804$ - 1813$ - 1823$ direnç noktaları, 1790$ -
1780$ - 1770$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,819.32

  1,810.15  

 1,802.25   

1,794.36    

 1,785.18   

  1,776.01  

   1,768.12

DAX Yakın Vade

Salgın kaynaklı endişeler bu hafta hisse piyasaları üzerinde satış
baskısını artırırken küresel hisse piyasalarında dün dalgalı ve
kararsız bir görünüm etkili oldu. ECB faizlerde değişikliğine
gitmezken, alım programının hızının yavaşlayacağı açıklandı.
Merkez bankalarının hamleleri, salgın kaynaklı gelişmeler ve
ekonomik veri akışları gündemdeki yerini koruyor. Avrupa borsaları
dün günü karışık kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı
günü yatay bir kapanışla 15.626 puandan tamamladı. Bu sabah
hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerin
devamında günlük üssel ortalama (15.702) – 15.767 ve 15.847
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.601
– 15.553 ve 100 günlük üssel ortalama (15.468) destek 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 %0,43 düşüşle 34.879 seviyesinden
tamamladı. Salgın kaynaklı endişeler ve Fed'in politikasına dair
belirsizlik, risk iştahının zayıflamasına neden olduğu için
endekslerde de satışları beraberinde getirdi. Bu hafta açıklanan
ABD verilerinin etkisi fiyatlarda sınırlı kaldı. Dün ABD Başkanı J.
Biden, salgınla mücadele kapsamında yeni planını açıkladı ve 100
kişiden fazla çalışan istihdam eden işverenlerin çalışanlarına
aşılama zorunluluğu getirdiğini belirtti. Ülkede son günlerde
aşılamada hız kaybı vardı ve vakalarda artışlar görülüyordu. ABD
salgınla mücadeleye son hız devam ediyor. Bugün ABD ÜFE verisi
açıklanacak. Vadeliler bu sabah hafif alıcılı. Sözleşme için 35.115 -
35.262 - 35.424 direnç noktaları, 34.881 - 34.731 - 34.553 destek
noktaları olarak izlenebilir.

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 %0,46 kayıpla 4.493 seviyesinden kapattı.
Fed'e dair belirsizlik ve salgın kaynaklı endişeler, endekslerde
satışlara neden oldu. Hafta genelinde, risk iştahı bu sebepten biraz
zayıftı. Mevcut Delta varyantı ve yeni Mu varyantı etkisi, piyasaları
tedirgin ediyordu. Dün ABD Başkanı J. Biden, 100 kişiden fazla
çalışan istihdam eden işverenlerin çalışanlarına aşılama
zorunluluğu getirdiğini açıkladı. ABD'de son dönemde aşılamada
hız kaybı yaşandığı için vaka sayılarında da artışlar dikkat
çekiyordu. Ülkenin salgınla mücadelesi devam ediyor, salgının
gidişatı ilerleyen günlerde piyasaların seyri açısından önemli
olacaktır. Bugün ABD ÜFE takip edilebilir. Vadeliler sınırlı
yükselişte. Sözleşme için 4.490 - 4.475 - 4.459 destekler, 4.514 -
4.529 - 4.548 dirençler 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

Petrol fiyatları, Çin'den gelen haberle dün sınırlı düşüş kaydetti. Bu
sabah tepki alımlarının geldiği gözlemleniyor. Çin, artan enerji
maliyetlerinin önüne geçmek için stratejik petrol rezervlerinin bir
kısmını kullanacaklarını belirtti. Konuyla ilgili daha fazla detay
verilmezken, Çin'in 22 milyon varile denk gelen 3 milyon tonluk bir
petrol aktarımı yapacağı konuşuluyor. Bu hafta petrol fiyatlarında,
salgın kaynaklı endişeler sınırlı baskı yaratırken, API ve DOE
tarafından açıklanan haftalık petrol stoklarındaki azalmada, fiyatlara
sınırlı pozitif bir etki yarattığı görüldü. Bugün için ABD'den
açıklanacak veriler bulunuyor. Risk iştahı ve salgının gidişatı, petrol
için biraz önemli. Brent petrol için 72,35$ - 73,21$ - 74,16$
dirençler, 71,38$ - 70,51$ - 69,54$ destekler 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 ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı
310 bine inerek yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.
İşsizlik maaşı başvurularının aşılamadaki ilerleme ve işletmelerin
yeniden açılmasıyla azalış kaydederken, koranavirüs vakalarındaki
son artışın iş gücü piyasasındaki toparlanma üzerinde baskı
yaratması bekleniyor. Yerel Fed başkanlarından gelen açıklamalara
baktığımızda ise yetkililer bu yıl varlık azaltımına gidilmesi
konusunda hem fikir olurken, zamanlama konusunda farklı
görüşlere sahip bulunuyor. Risk iştahındaki zayıflama ile birlikte geri
çekilmenin yaşandığı paritede bu sabah toparlanma kaydediliyor.
Yükselişlerde 109,98 – 110,26 ve 110,44 direnç, 109,58 – 109,32
ve 109,06 takip edilen 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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