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Piyasa Gündemi

Vaka sayılarındaki artış ve ekonomik toparlanmanın
zayıflayacağına ilişkin endişeler aşağı yönlü risk unsuru olarak
izlenirken, geçen hafta risk iştahı zayıflama kaydetti. ABD’de
beklentilerin üzerinde gelen ÜFE rakamı sonrasında yarın
açıklanacak enflasyon rakamı piyasalar açısından kritik önemde
olacaktır. Küresel çapta gözlenen enflasyonist ortam ve merkez
bankalarından gelen daha şahin tondaki açıklamalar gündemdeki
yerini koruyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       

•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik, temmuzda bir önceki aya
göre 1,4 puan artışla %12'ye çıktı. Geniş tanımlı işsizlik oranı da
Temmuz'da %23,6 seviyesine çıktı. Genç işsizlik ise %23,1 oldu.
İnşaat maliyet endeksi, Haziran ayında yıllık %42,9 artışla rekor
kırdıktan sonra Temmuz ayında %44,76 artışla rekor tazeledi.
İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre
%2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,48 artmıştı. Böylelikle,
2015’le başlayan veri setinin en yüksek yıllık artışı kaydedilmişti.
TCMB yetkisi olmayan kurum ve kişilerin para transferi ve fatura
ödemeleri hizmetine aracılık ettiği yönünde ihbar ve şikâyet
alındığını belirttiği duyuruda, kullanıcıların dikkatli olması
konusunda uyardı. Yurt içinde bugün cari denge ve sanayi üretim
rakamı takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde geçen haftaki Yönetim
Konseyi Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu. Lagarde’ın
pandemi alımlarında bir sonraki aşamanın ne olacağının
tartışılmadığını belirterek, "Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı
aralık toplantısında kapsamlı olarak tartışacağız." dedi. Almanya
Federal İstatistik Ofisi, ülkede fiyat artışlarına ilişkin ağustos ayı
nihai verilerini açıkladı. Almanya’da temmuz ayında %3,8 olan yıllık
enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarının artmasının etkisiyle ağustosta
%3,9’a yükseldi. Almanya'da enflasyon 2020’de tüketim
mallarındaki KDV indirimi ve enerji fiyatlarındaki azalışın etkisiyle
ortalama %0,5 düzeyinde gerçekleşmişti.

ABD

Boston ve Dallas Fed başkanları, geçen yılki sermaye piyasaları
işlemlerinden dolayı ortaya çıkan etik endişeleri gidermek için 30
Eylül’e kadar bireysel hisse senedi varlıklarının tümünü
satacaklarını duyurdu. Fed yönetim kurulu üyelerinden Michelle
Bowman, ABD ekonomisine dair verilerin olumlu gelmesi
durumunda varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun
olacağını belirtti. Ülkede üretici fiyatları endeksi Ağustos’ta
tahminlerin üzerinde arttı, yıllık artış %8,3 ile 2010’dan beri en
yüksek seviyeye ulaştı. ÜFE tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların
üretim maliyetlerini artırmasıyla Ağustos’ta tahminlerin üzerinde
arttı. Çekirdek ÜFE aylık beklentiye paralel %0,6, yıllık bazda ise
%6,7 arttı. Üretim hattındaki sıkıntılardan hammadde sıkıntılarına
kadar birçok etken üretici maliyetlerini artırdı. Fed yetkilileri
enflasyonist baskıların yıl sonuna doğru azalmasını bekliyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.4698 0.00 2.28 13.91
EURTRY 9.9862 -0.20 1.56 9.74
EURUSD 1.1791 -0.17 -0.68 -3.49
GBPUSD 1.3819 -0.10 -0.14 1.05
USDJPY 110.00 0.05 0.14 6.53

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.1728 -3.75 11.90 89.28
Dolar Endeksi 92.7680 12.80 58.70 283.10
REK 62.8900 - - 73.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,460.50 0.05 -1.30 18.99
DAX Yakın Vade 15,572.00 -0.19 -2.22 13.28
Dow Jones Yakın
Vade 34,641.00 0.10 -1.28 13.59

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,792.37 0.26 -1.69 -5.71
Gram Altın 488.08 0.26 0.55 7.48
WTI 69.41 -0.43 0.76 43.30
BRENT 72.78 0.35 1.26 41.15
Bakır 4.35 0.29 2.27 23.56

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 17.9100 -43.00 -48.00 295.00
Türkiye 10 Yıllık 17.2500 -1.00 27.00 435.00
ABD 10 Yıllık 1.3320 -0.50 0.60 41.50
ABD 2 Yıllık 0.2250 0.40 1.70 10.20
Almanya 10 Yıllık -0.3260 3.20 3.10 24.90
Almanya 2 Yıllık -0.7050 -0.10 0.40 0.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.2548 0.32 0.13 -2.99
USDIDR 14,277.30 0.13 0.11 2.54
USDTRY 8.4698 0.00 2.28 13.91
USDRUB 73.1922 0.01 0.16 -1.27
USDBRL 5.2487 0.04 1.52 1.06
USDCNY 6.4536 0.14 -0.07 -1.21
USDMXN 19.9013 0.04 -0.08 0.04
USDCZK 21.5051 0.24 0.50 0.13
USDHUF 297.1300 0.30 1.44 0.11
USDPLN 3.8536 0.18 1.12 3.22
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası geçen hafta beklentilere paralel faiz
oranlarında bir değişikliğe gitmezken, karar sonrası ECB Başkanı
C. Lagarde, pandemi acil varlık alım program hızını üç aylığına
düşürdüklerini belirtti. Ayrıca Lagarde geçen haftaki Yönetim
Konseyi Toplantısı'ndaki değerlendirmelerde pandemi alımlarında
bir sonraki aşamanın ne olacağının tartışılmadığını belirterek, bu
konunun aralık toplantısında kapsamlı olarak tartışılacağını belirtti.
ABD’de üretici fiyatları endeksi Ağustos’ta tahminlerin üzerinde
artarak yıllık bazda %8,3 ile 2010’dan beri en yüksek seviyeye
ulaştı. Dolar endeksinde yükseliş kaydedilirken, paritede geri
çekilme kaydedilmektedir. 1,1782 seviyesinin altında 1,1752 -
1,1725 ve 1,1705 seviyeleri destek, 1,1812 – 1,1850 ve 1,1885
direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1933

  1.1896  

 1.1868   

1.1840    

 1.1803   

  1.1766  

   1.1738

GBP/USD

İngiltere’de sanayi üretimi Temmuz ayında %1,20 seviyesi ile
beklentilerin üzerinde açıklanırken yıllık sanayi üretimi ise %3,8
seviyesinde gerçekleşti. ABD’de ise ÜFE Ağustos ayında %0,7 ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık ÜFE ise %8,2 oldu.
ABD’de üretici maliyetleri kısa vadede güçlü kalmaya devam
ederken TÜFE ile arasındaki makas %2,9 düzeyine çıktı. Bugün
İngiltere’de veri akışı sakin. ABD tarafında ise federal bütçe dengesi
verisi izlenecek. Cuma günkü kazançlarını koruyamayan paritede
dolar endeksindeki artışa paralel 1,3800 – 1,3770 ve 1,3730
seviyeleri destek olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde direnç olarak
da 1,3865 - 1,3895 ve 1,3950 seviyeleri takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3869

  1.3834  

 1.3802   

1.3770    

 1.3735   

  1.3699  

   1.3667

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 13 Eylül 2021

USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,3930 ile 8,4771 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,4695’den tamamladı. Geçen hafta TCMB
Başkanı Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon ile ilgili açıklamaları
sonrası kurda alıcılı bir haftayı geride bıraktık. Diğer taraftan Cuma
günü ABD’de ÜFE verisi yıllık %8,3 seviyesi ile beklentilerin
üzerinde açıklanarak kısa vadede güçlü kalmaya devam ettiğini
gördük. Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi ve cari işlemler
dengesi verileri takip edilecek. ABD’de federal bütçe dengesi
izlenecek. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle 8,4720’den işlem
görüyor. Dolar endeksi 92,75 seviyesinde hareket ederken ABD 10
yıllık tahvil faizleri %1,33’lü düzeyde bulunuyor. Gelişmekte olan
ülke para birimleri ise dolar karşısında hafif satıcılı bir seyir izliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.3579

  8.3357  

 8.3068   

8.2778    

 8.2557   

  8.2335  

   8.2046

EUR/TRY

Avrupa cephesinde geçen hafta 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. Ayrıca Lagarde geçen
haftaki Yönetim Konseyi Toplantısı'ndaki değerlendirmelerde
pandemi alımlarında bir sonraki aşamanın ne olacağının
tartışılmadığını belirterek, bu konunun aralık toplantısında kapsamlı
olarak tartışılacağını belirtti. Yurt içinde işsizlik, temmuzda bir
önceki aya göre 1,4 puan artışla %12'ye çıktı. Bugün yurt içinde
sanayi üretimi ve cari denge rakamlarının açıklanması bekleniyor.
Euro/TL kuru bu sabah 9,98’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.9436

  9.9024  

 9.8629   

9.8234    

 9.7822   

  9.7411  

   9.7016
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XAU/USD

Ons altın yatay seyrini sürdürüyor. Cuma günü açıklanan ABD ÜFE
verisi sonrası altında ciddi bir oynaklık yaşanmadı. Veriye göre
Fed'in erken aksiyon alma ihtimali güçleniyor ancak piyasa istihdam
tarafına ikna olmadığı için şimdilik Fed'e dair bir belirsizlik
yaşanıyor. Bu nedenle altında da yön arayışının sürdüğünü
söylemek mümkün. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri
bulunmazken, salgının gidişatı takip edilebilir. Bu sabah Dolar
endeksi hafif alıcılı işlem görüyor, ABD 10 yıllık tahvil faizinde yatay
görünüm sürüyor. Dolar endeksinin günün geri kalanında alıcılı
seyrini güçlendirmesi, ons altının yükselişini zorlaştırabilir. Ons
altında 1783$ - 1773$ - 1761$ destek noktaları olarak izleniyor.
Yukarıda 1801$ - 1812$ ve 1823$ direnç noktaları olarak karşımıza
çıkıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,815.41

  1,809.69  

 1,798.70   

1,787.70    

 1,781.98   

  1,776.26  

   1,765.27

DAX Yakın Vade

Salgın ve enflasyon kaynaklı endişelere bağlı olarak küresel risk
iştahı zayıflama kaydederken, hisse piyasalarında zayıf bir görünüm
etkili oluyor. Almanya’da cuma günü açıklanan TÜFE rakamı öncü
rakamlara paralel yıllık bazda %3,9 oranında artışa işaret etti.
Merkez bankalarının hamleleri, salgın kaynaklı gelişmeler ve
ekonomik veri akışları gündemdeki yerini koruyor. Avrupa borsaları
cuma gününü karışık kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli
kontratı günü sınırlı bir kayıpla 15.602 puandan tamamladı. Bu
sabah hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde geri
çekilmelerde 15.542 – 100 günlük üssel ortalama (15.469) ve
15.407 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise
15.615 -  50 günlük üssel ortalama (15.695) ve 15.767 seviyeleri
direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,056.00

  15,962.00  

 15,870.00   

15,778.00    

 15,684.00   

  15,590.00  

   15,498.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi haftayı %0,78 düşüşle 34.607 seviyesinden
tamamladı. Hafta genelinde risk iştahının zayıf olması nedeniyle
endekslerde alımlar çok güçlü değildi. Salgın kaynaklı endişeler ve
Fed'e dair belirsizlik, endekslerin seyrini bir miktar bozdu. Cuma
günü Ağustos ayı ÜFE verisi beklentilerin üzerinde açıklanırken,
fiyatlar nezdinde sınırlı bir etkisi görüldü. Hafta genelinde, Fed
üyelerinden yapılan açıklamalar, varlık alım hızının azaltılmasına
sıcak baktıkları şeklindeydi. Son açıklanan istihdam verileri sonrası
hala şahin ifadelerin geliyor olması, 21-22 Eylül Fed toplantısına
kadar bu belirsizliğin fiyatları baskılama ihtimali olabilir. Bugün için
açıklanacak önemli bir veri yok. Sözleşme için 34.792 - 34.975 -
35.184 dirençler, 34.553 - 34.355 - 34.147 destekler olarak
izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,744.67

  35,624.33  

 35,488.67   

35,353.00    

 35,232.67   

  35,112.33  

   34,976.67

S&P 500 Yakın Vade

Salgın kaynaklı endişeler ve Fed'e dair belirsizliğin etkisi, risk
iştahının zayıflamasına neden oldu. S&P 500 endeksi haftayı %0,77
kayıpla 4.458 seviyesinden kapattı. Ağustos ayına yönelik
açıklanan ABD ÜFE beklentilerin üzerinde açıklanırken, fiyatlar
açısından etkisi sınırlı kaldı. Son günlerde Fed üyelerinden gelen
açıklamalar, bu yıl içerisinde varlık alımı azaltılmasına başlanabilir
şeklindeydi. Son gelen istihdam verileri sonrası hala şahin ifadelerin
gelmesi piyasaların biraz kafasını karıştırıyor. 21-22 Eylül
tarihlerinde yapılacak Fed toplantısına kadar bu belirsizlik fiyatları
baskılamaya devam edebilir. Bu sabah ABD vadelileri karışık
seyrediyor. Sözleşme için 4.444 - 4.425 - 4.408 destekler, 4.479 -
4.497 - 4.519 dirençler olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,575.50

  4,559.75  

 4,547.50   

4,535.25    

 4,519.50   

  4,503.75  

   4,491.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya alıcılı başladı. Geçtiğimiz haftalarda, İda
Kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi'nde üretim durma noktasına
gelmişti, kasırga sonrası kademeli bir şekilde üretim yapmaya
başladılar ancak üretimin yarısının henüz geri başlamadığı
belirtiliyor. Goldman Sachs, 4.çeyrek için petrol fiyatlarında ralli
görülebileceğine değindi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının
nükleer tesislerdeki güvenlik kameralarının hafıza kartlarını
değiştirebileceklerini duyurdu. Ayrıca İslami, nükleer anlaşma
müzakerelerini devam ettirme kararı aldıklarını ifade etti. Petrol
açısından gelişmeler olumlu yorumlanıyor. Brent petrol için 72,53$ -
71,69$ - 70,67$ destekler, 73,85$ - 74,75$ - 75,62$ direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   75.48

  74.13  

 73.33   

72.53    

 71.18   

  69.82  

   69.02

USD/JPY

ABD’de haftanın son işlem günü üretici fiyatları endeksi ağustos
ayında tahminlerin üzerinde arttı, yıllık artış %8,3 ile 2010’dan beri
en yüksek seviyeye ulaştı. ÜFE tedarik zincirinde yaşanan
sıkıntıların üretim maliyetlerini artırmasıyla Ağustos’ta tahminlerin
üzerinde arttı. Çekirdek ÜFE aylık beklentiye paralel %0,6, yıllık
bazda ise %6,7 arttı. Fed yetkilileri enflasyonist baskıların yıl
sonuna doğru azalmasını bekliyor. Japonya'da yaklaşan iktidar
partisi iç seçimleri öncesinde ana muhalefet, koronavirüsle
mücadelede düşük gelirli hanelere acil nakit yardımı verilmesini
istedi. Dolar endeksinde değer kazancı yaşanırken, paritede
yükseliş kaydedilmektedir. Yükselişlerde 110,16 – 110,44 ve 110,80
seviyeleri direnç, 109,80 – 109,58 ve 109,32 izlenen destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.86

  110.64  

 110.32   

110.01    

 109.78   

  109.56  

   109.24
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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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