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ABD’de dün açıklanan TÜFE rakamı yıllık bazda beklentilere paralel
%5,3 oranında artış kaydetti. Açıklanan veride aylık bazda son
dönemdeki en düşük artış kaydedilirken, çekirdek TÜFE’deki
gerçekleşme de yukarı yönlü baskının bir miktar azaldığına işaret
etti. Enflasyon verisinin ardından Fed cephesindeki gelişmeler
yakından izlenecektir. TCMB sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile
yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdığını
duyurdu.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       

•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta
•    16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

Ağustos'ta Türkiye'de 141 bin 400 konut satışı gerçekleşirken,
konut satışlarında yıllık olarak %17'lik gerileme kaydedildi.
Böylelikle Haziran ve temmuz ayının ardından Ağustos'ta da konut
satışlarında yıllık düşüş izlendi. Ağustos'ta yıllıklandırılmış konut
satışları 1,3 milyon ile 22 ayın en düşük seviyesini gördü. İpotekli
konut satışlarında düşüş devam ederken, yabancılara yapılan konut
satışlarında ise artış görüldü. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde
yükseliş sürüyor. Endeks ağustos ayında bir önceki yılın aynı
dönemine göre %24,69 artış kaydetti. Böylelikle endekste 26 ayın
en hızlı yıllık artışı yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon
görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından
yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ile
Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele
alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz hesapları için
uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. 15 Eylül
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, zorunlu karşılık
oranlarında 200 baz puanlık artırım yapıldı.

Euro Bölgesi

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau,
enflasyonun geçici olduğunu ama Avrupa Merkez Bankası'nın yine
de temkinli davrandığını söyledi. Avrupa Merkez Bankası Yürütme
Kurulu Üyesi Isabel Schnabel Almanya’da dün yaptığı konuşmada
enflasyonu dikkatlice izlediklerini belirtmişti. 

ABD

ABD'de tüketici fiyatları Ağustos'ta %5,3 artış kaydetti. Aylık olarak
bakıldığında ise Ağustos ayında beklentilere paralel tüketici
fiyatlarının %0,3 arttığı görüldü. Ülkede tüketici fiyatları Ağustos'ta
beklentinin altında kalırken son yedi ayın en düşük artışını kaydetti
ve fiyatlara yönelik yukarı yönlü baskının bir kısmının azaldığına
işaret etti. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek
TÜFE ise ağustosta aylık %0,1 arttı. ABD Başkanı Joe Biden ile Çin
Devlet Başkanı Şi Jinping arasında yapılan telefon görüşmesinde
Biden yüz yüze bir görüşme olasılığına işaret ederken, Şi'nin buna
yanaşmadığı belirtildi. İş dünyasının iki ülke arasındaki sorunların
çözülmesi için önemsediği zirveye Şi'nin salgını gerekçe gösterdiği
için mesafeli durduğu belirtildi. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.4442 0.02 -0.34 13.57
EURTRY 9.9703 0.04 -0.41 9.56
EURUSD 1.1807 0.04 -0.09 -3.36
GBPUSD 1.3814 0.03 0.31 1.01
USDJPY 109.58 -0.10 -0.62 6.12

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.2013 2.35 9.75 92.13
Dolar Endeksi 92.6410 -2.10 -8.70 270.40
REK 62.8900 - - 73.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,449.00 0.10 -1.41 18.68
DAX Yakın Vade 15,713.00 -0.04 0.58 14.31
Dow Jones Yakın
Vade 34,618.00 0.10 -1.13 13.51

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,803.17 -0.07 0.78 -5.14
Gram Altın 489.51 -0.06 0.42 7.79
WTI 70.75 0.32 1.92 46.08
BRENT 73.73 0.31 1.86 43.00
Bakır 4.27 0.32 2.10 21.54

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 17.7200 -6.00 -67.00 276.00
Türkiye 10 Yıllık 17.1700 -4.00 5.00 427.00
ABD 10 Yıllık 1.2820 -0.80 -6.20 36.50
ABD 2 Yıllık 0.2130 0.00 -0.70 9.00
Almanya 10 Yıllık -0.3390 -1.10 -2.00 23.60
Almanya 2 Yıllık -0.6960 0.40 -0.20 1.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3372 0.05 1.08 -2.43
USDIDR 14,237.45 -0.09 -0.21 2.25
USDTRY 8.4442 0.02 -0.34 13.57
USDRUB 72.9038 -0.22 -0.57 -1.66
USDBRL 5.2405 0.05 -1.51 0.90
USDCNY 6.4428 0.05 -0.29 -1.38
USDMXN 19.8851 -0.15 -0.31 -0.04
USDCZK 21.4799 0.03 -0.13 0.01
USDHUF 296.5550 0.03 0.09 -0.09
USDPLN 3.8567 0.12 0.86 3.30
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler ve ABD’de açıklanan enflasyon rakamı ön
plandaydı. ABD'de enflasyon %5'in üzerindeki seyrini sürdürerek
yıllık bazda %5,3 artarken, aylık bazda beklentilere paralel %0,3
arttı. Ülkede tüketici fiyatları ağustos ayında beklentinin altında
kalırken son yedi ayın en düşük artışını kaydetti ve fiyatlara yönelik
yukarı yönlü baskının bir kısmının azaldığına işaret etti. Fransa
Merkez Bankası Başkanı F. Villeroy de Galhau, enflasyonun geçici
olduğunu ama Avrupa Merkez Bankası'nın yine de temkinli
davrandığını söyledi. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede 1,1782 –
1,1770 ve 1,1752 seviyeleri destek , toparlanmalarda 1,1815 –
1,1830 ve 1,1858 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1946

  1.1928  

 1.1903   

1.1879    

 1.1860   

  1.1841  

   1.1817

GBP/USD

Dün ABD’de ağustos ayı TÜFE %0,3 ile beklentilerin altında
açıklandı. Bu veri son yedi ayın en düşük artış hızına işaret etti.
Yıllık enflasyon ise %5,3 seviyesinde kısa vadede güçlü kalmaya
devam ediyor. Çekirdek enflasyon aylık %0,1 ve yıllık %4 ile
beklentilerin altında gerçekleşti. ABD’de ÜFE verisinde güçlü duruş
devam etmekle birlikte TÜFE verisinin artış hızındaki düşüş sonrası
arz kaynaklı sıkıntılar nedeniyle enflasyonun geçici olduğuna
yönelik söylemlerle uyumlu bir görüntü çizse de bu sürecin
netleşmesi için birkaç veriye daha ihtiyaç olacak. Bugün İngiltere’de
TÜFE ve ÜFE verileri izlenecek. ABD’de ise sanayi üretimi verisi ön
planda olacak. Paritede direnç olarak 1,3820, 1,3850 ve 1,3895
seviyeleri, destek olarak da 1,3800-1,3770 ve 1,3730 seviyeleri
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3915

  1.3892  

 1.3865   

1.3838    

 1.3815   

  1.3792  

   1.3765
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 8,4085 ile 8,4678 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 8,4422’den tamamladı. Dün ABD’de TÜFE aylık
%0,30, yıllık %5,3 düzeyinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise
beklentilerin altında aylık %0,1, yıllık ise %4 düzeyinde açıklandı.
ABD’de aylık TÜFE verisi son yedi ayın en düşük seviyesinde
gerçekleşerek enflasyon artış hızındaki yavaşlamaya işaret etti.
Yine de kısa vadede ABD’de enflasyon güçlü kalmaya devam
ediyor. Yurt içinde ise Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer
alan karara göre TCMB, zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan
artırarak vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu
karşılık oranını %23’e yükseltti. Dolar/TL, bu sabah 08:30 itibariyle
8,4465’den işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.3871

  8.3612  

 8.3212   

8.2813    

 8.2553   

  8.2294  

   8.1894

EUR/TRY

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau’nın
açıklamaları takip edildi. Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois
Villeroy de Galhau, enflasyonun geçici olduğunu ama Avrupa
Merkez Bankası'nın yine de temkinli davrandığını söyledi. Yurt
içinde ise önemli veri akışı bulunmazken, TCMB yabancı para
zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Tebliğe göre, zorunlu karşılık
oranlarında 200 baz puanlık artırım yapıldı. Bugün yurt içinde bütçe
dengesi, Euro Bölgesi’nde ise sanayi üretim rakamları takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 9,96’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.0169

  9.9669  

 9.9282   

9.8896    

 9.8395   

  9.7895  

   9.7508

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 15 Eylül 2021

XAU/USD

Ons altın dünkü ABD TÜFE verisinden destek bularak sınırlı da olsa
yukarı yönde tepki vermeye başladı ve bu sabah 1800$ sınırında
işlemler izleniyor. Dün açıklanan ABD enflasyonunda hızlı bir artış
yerini yavaşlamaya bırakmış durumda. Fed'in "enflasyondaki
yükseliş geçici" yorumunu destekleyen bir veriydi. Fed belirsizliği
hala sürüyor. Verinin etkisi de sınırlı çünkü gelecek hafta Fed
toplantısı var. Fed'den gelecek açıklamalar özellikle varlık alımı
konusunda daha belirleyici olacağı için dünkü verinin etkisi
dağılmaya başladı. Bugünde ABD'de açıklanacak veriler var ancak
altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Altın için 1808$ - 1816$ - 1826$
direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 1797$ - 1788$
- 1779$ destek noktaları olarak takip ediliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,863.07

  1,848.55  

 1,838.12   

1,827.70    

 1,813.17   

  1,798.65  

   1,788.22

DAX Yakın Vade

Gündemdeki mevcut endişeler risk iştahı üzerinde baskı
oluştururken, hisse piyasalarında dün dalgalı bir görünüm etkili
oldu. Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau,
enflasyonun geçici olduğunu ama ECB’nin yine de temkinli
davrandığını ifade etti. Merkez bankalarının hamleleri, salgın
kaynaklı gelişmeler ve ekonomik veri akışları gündemdeki yerini ve
önemini koruyor. Avrupa borsaları dün günü karışık kapanışlarla
tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,12’lik sınırlı bir
yükselişle 15.716 puandan tamamladı. Bu sabah yatay bir seyrin
izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerde 15.763 – 15.847 ve 15.958
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 50
günlük üssel ortalama (15.701) – 15.615 ve 15.546 seviyeleri
destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16,021.00

  15,974.00  

 15,908.00   

15,842.00    

 15,795.00   

  15,748.00  

   15,682.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi dünü %0,84 düşüşle 34.577 seviyesinden
tamamladı. Ağustos ayına yönelik açıklanan ABD TÜFE verisinde
hızlı bir yükseliş kaydedilmedi. Veri incelendiğinde, yavaşlama
olduğu görülmekte. Fed enflasyondaki yükselişi geçici bir etki olarak
görmeye devam ettiği için bu veri bu yorumu destekliyor. Haftaya
Fed toplantısı olması sebebiyle fiyatlarda ciddi bir oynaklık
yaratmadığı da görüldü. Salgın kaynaklı endişeler ve Fed
belirsizliğinin devam ediyor olması sebebiyle endekslerde dün
satıcılı seyirler hakimdi. Bu sabah vadelilerde hafif alıcılı seyirler
izleniyor. Sözleşme için 34.825 - 35.023 - 35.225 direnç noktaları
olarak takip ediliyor. Geri çekilmelerin görülmesi durumunda 34.546
- 34.345 ve 34.094 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,793.33

  35,634.67  

 35,355.33   

35,076.00    

 34,917.33   

  34,758.67  

   34,479.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi dünü %0,57 kayıpla 4.443 seviyesinden kapattı.
Beklenen ABD TÜFE verisi açıklandı. Ağustos ayında enflasyonda
yavaşlama görüldü. Hızlı bir artış izlenmedi. Fed'in enflasyondaki
yükselişin geçici olduğunu destekleyen bir veri olarak görüldü.
Fiyatlar açısından bir baskı oluşmazken, gelecek hafta Fed
toplantısı olması sebebiyle de dünkü veri ciddi bir oynaklığa neden
olmadı. Fed belirsizliği ve salgın kaynaklı endişelerin etkisi hala
devam ediyor bu nedenle endekslerde risk iştahı zayıf ve dün
satıcılı bir tablo izlendi. Bu sabah vadeliler sınırlı yükselişte.
Sözleşme için 4.435 - 4.412 - 4.386 destek noktaları olarak
izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 4.470 - 4.493 - 4.517
direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,578.50

  4,563.25  

 4,541.25   

4,519.25    

 4,504.00   

  4,488.75  

   4,466.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatları dün sınırlı düşüş kaydetmesinin ardından kayıplarını
telafi ediyor. İda kasırgası sonrası Nicholas kasırgası sebebiyle
petrol fiyatları üzerinde sınırlı yükseliş etkisi sürüyor. Kasırga
bittikten sonra bu etkinin dağılmaya başladığı görülecektir ancak şu
anda da ciddi bir oynaklığa neden olmadığını da belirtmekte fayda
var. Bu hafta OPEC ve dün Uluslararası Enerji Ajansı yayınladıkları
raporlarında, petrol talebinin gelecek çeyreklerde toparlanmaya
devam edeceğini belirtmeye devam ediyorlar. Petrol fiyatlarını
destekleyen raporlardı. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından
açıklanan haftalık stok verilerinde 5.4 mn varil düşüş görüldü, petrol
için sınırlı pozitif. Brent petrol için 74,53$ - 75,34$ - 76,13$ direnç
noktaları, 73,44$ - 72,69$ - 71,87$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   73.78

  73.18  

 72.53   

71.88    

 71.28   

  70.68  

   70.03

USD/JPY

ABD’de dün açıklanan enflasyon rakamı ön plandaydı. ABD'de
enflasyon %5'in üzerindeki seyrini sürdürerek yıllık bazda %5,3
artarken, aylık bazda beklentilere paralel %0,3 arttı. Ülkede tüketici
fiyatları ağustos ayında beklentinin altında kalırken son yedi ayın en
düşük artışını kaydetti ve fiyatlara yönelik yukarı yönlü baskının bir
kısmının azaldığına işaret etti. Japonya’da hükümetin üst düzey
sözcüsü, Japonya'nın işletmelerin işbirliğini ve halkın anlayışını
gerektirecek bir süreçte virüs kısıtlamalarını kademeli olarak
kaldıracağını söyledi. 109,58 seviyesinin altına fiyatlamanın sarktığı
paritede 109,40 – 109,11 ve 108,86 seviyeleri destek, 109,80 –
110,16 ve 110,44 direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.46

  110.27  

 109.98   

109.70    

 109.51   

  109.31  

   109.03
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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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