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Piyasa Gündemi

TCMB dünkü toplantısında büyümeyi desteklemek amacıyla 100
baz puan faiz indirimine giderek politika faizini %14,00’dan
%13,00’a çekti. Piyasadaki konsensus beklentiler TCMB’nin faiz
oranlarında değişime gitmemesi yönünde şekillenirken, sürpriz faiz
indirim kararı sonrasında yurt içi piyasalarda volatilite önemli ölçüde
artış kaydetti. Küresel tarafta ise takip edilen ana risk başlıklarında
bir değişim bulunmazken, ekonomik veri akışları ve merkez
bankalarının kararları fiyatlamaları şekillendirmeye devam
edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Euro Bölgesi – Cari İşlemler Dengesi Önem: Orta

Türkiye

TCMB üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin iktisadi faaliyette
bir miktar ivme kaybına işaret ettiğini belirterek, sürpriz bir faiz
indirimi gerçekleştirdi. Para Politikası Kurulu toplantısında politika
faizi olan bir haftalık repo faizini 100 baz puan indirimle %14’ten
%13’e düşüren Merkez Bankası, karara ilişkin açıklamasında
“Mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli
olduğunu değerlendirmiştir” diye ekledi. TCMB’nin brüt rezervi iki
haftada 12,5 milyar dolarla ciddi düzeyde artış görürken, swap hariç
net rezerv artışı 2,1 milyar dolarda kaldı. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı V. Zelenskiy'nin
huzurunda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının
yeniden inşası amacıyla anlaşma imzalandı. Yurt içinde bugün
açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Dün Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro
Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziranda %8,6 olan yıllık enflasyon,
temmuzda beklentiler paralelinde %8,9'a yükseldi. AB'de de haziran
ayında %9,6 olan yıllık enflasyon, temmuzda %9,8 oldu. Böylece,
Euro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyon, son 25 yılın en yüksek
seviyesinde ölçüldü. Öte yandan AMB Yönetim Kurulu Üyesi
Schnabel son faiz artışından beri enflasyon görünümünde iyileşme
olmadığını belirtti. Schnabel’in bu açıklamaları, gelecek ay da aynı
oranda faiz artışı olabileceği beklentisini artırdı ve son dönemde
konuşan politika yapıcılar arasında faiz artış patikasına ilişkin en net
söylem oldu. Bugün Euro Bölgesi için önemli bir veri akışı
bulunmuyor.

ABD

Makroekonomik veri tarafında, ABD’de haftalık işsizlik maaşı
başvuruları son haftada 2 bin kişi azaldı. Ancak Nisan’da en düşük
seviyenin görülmesinin ardından başvurulardaki artış yılın en
yüksek seviyelerinde. Philadelphia Fed İmalat Endeksi, dip
seviyeden yükseldi. Temmuz’da -12,3 seviyesine gerileyerek
pandemi sonrası en düşük bölgeye gerileyen endeks, Ağustos’ta
6,2’ye çıktı. İmalat sektöründeki görünümün son ayda
yükselmesinde petrol fiyatlarındaki gerileme ve enerji
maliyetlerindeki azalma etkili oldu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın,
26 Ağustos'ta Jackson Hole yıllık küresel merkez bankacılığı
konferansına katılacağı bildirildi. Powell'ın konferansta yükselen
enflasyonu düşürmek için planlarına ilişkin işaretler vermesi
bekleniyor. Bugün ABD tarafında takip edilecek önemli bir veri akışı
bulunmuyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.0972 0.26 0.90 35.02
EURTRY 18.2511 0.15 -0.83 20.82
EURUSD 1.0084 -0.03 -1.71 -11.35
GBPUSD 1.1910 -0.17 -1.89 -11.99
USDJPY 136.25 0.26 2.07 18.38

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2650 0.72 -3.12 397.50
Dolar Endeksi 107.6200 6.60 194.60 1,195.00
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,271.25 -0.36 -0.23 -10.24
DAX Yakın Vade 13,611.00 -0.57 -1.40 -14.16
Dow Jones Yakın
Vade 33,898.00 -0.24 0.53 -6.43

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,756.45 -0.11 -2.54 -4.00
Gram Altın 1,021.99 0.14 -1.61 30.86
WTI 89.30 -0.75 -2.19 18.23
BRENT 95.19 -0.68 -2.05 22.41
Bakır 3.63 0.45 -0.53 -18.08

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.1900 -95.00 -212.00 -451.00
Türkiye 10 Yıllık 16.9300 3.00 26.00 -739.00
ABD 10 Yıllık 2.9120 2.90 7.10 139.80
ABD 2 Yıllık 3.2340 3.80 -3.50 250.40
Almanya 10 Yıllık 1.1130 0.90 12.20 129.00
Almanya 2 Yıllık 0.7440 0.30 13.40 137.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9391 0.52 4.66 6.18
USDIDR 14,843.00 -0.13 1.24 4.22
USDTRY 18.0972 0.26 0.90 35.02
USDRUB 59.7250 -0.46 -4.06 -20.24
USDBRL 5.1684 -0.02 1.83 -7.23
USDCNY 6.8051 0.28 0.92 7.07
USDMXN 20.1717 0.21 1.60 -1.71
USDCZK 24.4060 -0.02 2.75 11.54
USDHUF 403.3850 0.14 5.35 24.23
USDPLN 4.6892 0.02 3.23 16.23
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları, temmuz ayında geçen yıla göre
%8,9 ile beklentilere paralel rekor seviyede artış kaydederken, bir
önceki aya göre ise yine beklentilere paralel olarak %0,1 arttı.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel
bankanın temmuz ayındaki 50 baz puanlık faiz artışından beri
enflasyon görünümünde herhangi bir iyileşme olmadığını söyledi.
ABD’de haftalık işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki
haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 250 bine indi. Fed yetkililerinin
şahin açıklamaları sonrası dolar endeksinin tekrar 107,60’lı
seviyeleri test etmesiyle paritede geri çekilme kaydedilmektedir.
Paritede 1.0119 - 1.0160 - 1.0233 seviyeleri direnç, 1.0046 - 1.0006
- 0.9933 izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0355

  1.0304  

 1.0243   

1.0182    

 1.0131   

  1.0080  

   1.0019

GBP/USD

Dün açıklanan verilere göre İngiltere Tüketici Güveni, yaşam
maliyeti baskıları ve zayıf ekonomik beklentiler artmaya devam
ederken ağustos ayında rekor seviyeye geriledi. Araştırma şirketi
GfK tarafından derlenen tüketici güveni verileri, Temmuz'da eksi
41'den Ağustos'ta eksi 44'e geriledi, böylece anketin başladığı
1974'ten bu yana en düşük seviye gerçekleşmiş oldu.
Ekonomistlerin tüketici güveninin önceki aya göre değişmeyeceğine
dair beklentilerin altında kaldı. Tüm bu gelişmelerle Sterlin değer
kaybı yaşıyor. Bugün İngiltere’de perakende satış verileri birincil veri
olarak takip edilebilir. Parite için 1.1977 – 1.2033 – 1.2134 seviyeleri
direnç, 1.1876 – 1.1820 – 1.1719 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2325

  1.2247  

 1.2160   

1.2073    

 1.1994   

  1.1916  

   1.1829
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USD/TRY

Dün TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini bizim ve piyasa
beklentisinin aksine 100 baz puan indirerek %14 seviyesinden %13
seviyesine çekti. Karar metninde sanayi üretiminde yakalanan
ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından
finansal koşulların destekleyici olmasının önem arz ettiği bildirildi.
Son dönemlerde dar bir bantta ve düşük volatilitede seyreden
kurun, faiz kararı sonrası yükseliş eğilimlerinin ivmelendiği görüldü.
ABD tarafında ise ikinci el konut satışları talepteki daralma ile
temmuz ayında 4,81 milyon adet olarak açıklanırken, işsizlik maaşı
başvuruları ise geçen hafta 250 bine geriledi. Açıklanan verilerin
fiyatlamaya etkisi olmadı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle
18,09’lu seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0441

  18.0128  

 17.9613   

17.9097    

 17.8785   

  17.8472  

   17.7957

EUR/TRY

Dün Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları, temmuz ayında geçen yıla
göre %8,9 ile beklentilere paralel rekor seviyede artış kaydederken,
bir önceki aya göre ise yine beklentilere paralel olarak %0,1 arttı.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel
bankanın temmuz ayındaki 50 baz puanlık faiz artışından beri
enflasyon görünümünde herhangi bir iyileşme olmadığını söyledi.
TCMB üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin iktisadi faaliyette
bir miktar ivme kaybına işaret ettiğini belirterek, sürpriz bir 100 baz
puan faiz indirimi gerçekleştirdi. Merkez Bankası, karara ilişkin
açıklamasında “Mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz
düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir” diye ekledi. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,18’li seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5701

  18.4903  

 18.3653   

18.2404    

 18.1606   

  18.0808  

   17.9559
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, Fed üyelerinden gelen açıklamalar tedirginlik
yaratıyor. Bazı üyeler, 75 baz puanlık ihtimali güçlendirirken, bazı
üyeler 50-75 baz puanlık ihtimallerin masada olduğunu savunuyor.
Bugün içinde Fed üyelerinden gelecek açıklamalar takip edilebilir.
ABD tarafında bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Piyasalarda, risk iştahı çok güçlü değil. Dolar endeksi
bu sabah itibariyle 107,66 puan çevresinde işlem görüyor. Dolar
endeksindeki yükseliş, ons altını baskıladığı için altında da yatay ve
zayıf seyirlere neden oluyor. Ons altın için geri çekilmelerin
görülmesi durumunda 1762 - 1768 - 1779 direnç noktaları olarak
izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında, 1751 - 1745 - 1734
destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,821.63

  1,808.28  

 1,791.79   

1,775.30    

 1,761.95   

  1,748.61  

   1,732.12

DAX Yakın Vade

Almanya, artan enerji maliyetlerini tüketicilere yansıtma kararı
sonrasında doğalgaz kullanıcılarının yükünü hafifletmek amacıyla
enerji satışından alınan KDV'yi %19'dan %7'ye düşürecek. Almanya
piyasalarına baktığımızda ise DAX endeksi dün %0,52 değer
kazanarak günü 13.697,41 seviyesinden tamamladı. Yeni günde
DAX endeksi üzerinde bir miktar baskı olduğu ve vadeli piyasalarda
yatay – negatif bir görünüm sergilediği söylenebilir. Bugün
Almanya’da açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi verisi, endeksin
seyri açısından takip edilebilir. Endeks için 13.693 – 13.781 –
13.865 seviyeleri direnç, 13.608 – 13.520 – 13.436 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,822.67

  13,751.33  

 13,647.67   

13,544.00    

 13,472.67   

  13,401.33  

   13,297.67
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Dow Jones Yakın Vade

New York borsası perşembe gününü yükselişle tamamladı.
Makroekonomik veriler, şirketlerden gelen gelir raporları ve ABD
Merkez Bankası yetkilileri tarafından gelen açıklamalar piyasa
hissiyatına yön verirken endeksler yatay negatif başladıkları seansa
kapanışta hafif yükseliş gösterdi. Perakende sektöründen gelen
raporlar da değerlendirilmeye devam edilirken Kohl's'un gelir raporu
özellikle orta gelirli müşterilerin yüksek enflasyon baskısı altında
olduğunu ortaya koydu. Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların
odağındaki yerini korurken son gelen açıklamalar yetkililerin faiz
artırımlarının devam etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu
gösterdi. Endeks için 34,086 – 34,187 – 34,319 dirençler, 33,852 –
33,720 – 33,619 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,316.67

  34,186.33  

 34,083.67   

33,981.00    

 33,850.67   

  33,720.33  

   33,617.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD piyasaları FED toplantı tutanaklarından gelen karışık
sinyallerin etkisi altında yaşanan satışların ardından perşembe
günü yatay pozitif bir görünümle günü tamamladı. S&P 500
endeksinde yer alan hisselerin %60'ı değer kazandı. Enerji %2,5,
Bilişim teknolojileri %0,5 primlendi. Gayrimenkul %0,75 ile en fazla
değer kaybeden sektör oldu. Fed yetkililerinin açıklamaları da
piyasaların odağındaki yerini korurken son gelen açıklamalar
yetkililerin faiz artırımlarının devam etmesi gerektiği konusunda
hemfikir olduğunu gösterdi. S&P 500 endeksi 4220 bandı üstünde
yer alıyor. Ancak endeksteki trendin devamlılığı açısından 4315
seviyesi önemli bir direnç bölgesidir.  Endeks için 4.302 – 4.317 –
4.339 direnç, 4.265 – 4.242 – 4.227 ise desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,235.50

  4,211.75  

 4,176.75   

4,141.75    

 4,118.00   

  4,094.25  

   4,059.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. Bu hafta İran
nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili gelişmeler, petrol fiyatlarının
seyrinde etkili oldu. Görüşmelerde ilerleme kaydediyor olmaları,
petrol fiyatlarını baskıladı. Yabancı kurumlar, kısa vadede İran
petrolünün piyasaya gelmesini beklemiyor. Yine de görüşmelerden
yapıcı açıklamaların geliyor olması, fiyatları baskılamaya devam
edebilir. Bu hafta Çin'den gelen verilerde piyasaları tedirgin etti ve
Çin ekonomisine dair büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi.
Bu da talebi düşürebilir beklentisiyle, fiyatların geri çekilmesine
neden oldu. Bugün açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Brent petrol için 98,24 - 100,00 - 102,60 direnç noktaları, 95,64 -
93,88 - 91,28 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   99.25

  97.51  

 95.66   

93.81    

 92.07   

  90.34  

   88.49

USD/JPY

Bu sabah Japonya’dan gelen TÜFE verileri takip edildi. Verilerin
ardından, dünyada ultra gevşek para politikası uygulayan
ülkelerden biri olan Japonya'da enflasyon ivmesinin yükseldiği
görüldü. Ülkede çekirdek enflasyon göstergesi Temmuz'da %2,4
olarak kaydedildi ve bu rakam Japonya Merkez Bankası’nın
enflasyon hedefinin %2’lik hedefinin üzerinde gerçekleşti. Enflasyon
verilerini değerlendiren ekonomistler şimdilik Japonya Merkez
Bankası'nın enflasyondaki yükseliş nedeniyle parasal genişlemede
geri adım atmasının olası gözükmediğini belirtti. Tüm bu
gelişmelerle birlikte Japon Yen’indeki değer kaybı sürüyor. Parite
için 136,303 – 136,727 – 137,556 seviyeleri direnç, 135,474 –
135,050 – 134,221 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.14

  137.32  

 136.16   

135.01    

 133.19   

  131.37  

   130.22
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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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