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TCMB’nin kredi düzenlemesinin ardından yurt içi tahvil getirilerinde
sert düşüşler yaşanırken, tahvil getirilerinde geri çekilmeler
bankacılık sektörü üzerinden Borsa İstanbul’u destekledi. Küresel
çapta ise geçen hafta ortasından itibaren risk iştahındaki zayıflama
eğilimi devam ediyor. Merkez bankalarına ilişkin şahin beklentiler ve
resesyon endişeleri ana risk başlıkları olarak öne çıkarken, doların
güvenli liman talebiyle küresel çapta değer kazandığı görülüyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Euro Bölgesi – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek 
•    16:45 ABD – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye'nin risk primi haftanın ilk işlem gününde 800 baz puanın
üzerini test ederek 29 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi
gördü. TCMB’nin kredilerde menkul kıymet teminatlarıyla ilgili
düzenlemesinin ardından tahvil getirilerinde hızlı geri çekilme
izlendi. Yurt dışı üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre
%111,34 artış göstererek yeni zirve seviyeye çıkarken, aylık artış
%0,6 seviyesinde gerçekleşti. Moody's, hükümetin hane halklarını
yüksek enflasyonun etkilerinin tam olarak görülmesinden korumak
için aldığı tedbirlerin artan maliyetinin önümüzdeki aylarda bütçe
üzerinde baskıyı artıracağını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin
ihtiyacı, faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı, üretimi ihracatı ve
cari fazlayı artırmaktır.” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, Orta Vadeli Ekonomi Planı’nın Eylül’ün ilk haftasında
açıklanacağını duyurdu. Yurt içinde bugün tüketici güveninin
açıklanması bekleniyor.

 

Euro Bölgesi

Avrupa’nın gösterge elektrik fiyatı pazartesi günü %25’ten fazla
artarak ilk kez megavat saat başına 700 avroyu geçti. 2023
teslimatlı elektriğin fiyatı böylece son beş yılın mevsimsel
ortalamasının 14 katına ulaşmış oldu. Hızlı fiyat artışı Rusya’dan
Kuzey Akım aracılığıyla gelen doğalgaz tedarikine yönelik yeni
endişelerle gerçekleşiyor. Almanya'da gaz ve elektrik fiyatlarında
artış ivmesi devam ederken, ülkede farklı enerji kaynaklarına
yönelik arayışlar da devam ediyor Almanya’da Başbakan Olaf
Scholz ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkelerinin Rusya’dan
gerçekleştirdiği doğalgaz ithalatını bu kış tamamen ikame
edemeyebileceğini açıkladı. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak
PMI verileri birincil veri olarak takip edilecek.

ABD

Yüksek enflasyon ve düşük büyüme senaryosu gündemdekini yerini
koruyor. Piyasalarda, bankanın eylül ayında 75 baz puanlık faiz
artırımına gitme olasılığı yüzde 56,5 olarak fiyatlanıyor. Öte yandan
artan dolar talebi ile dolar endeksi 109,1'e yükselirken ABD 10 yıllık
tahvil faizi de yüzde 3,04 ile bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Söz
konusu gelişmeler piyasaları baskılarken New York borsasında da
dün ortalama yüzde 2'nin üzerinde düşüş yaşandı. Küresel
piyasalarda gözler Jackson Hole toplantısına çevrilirken, bir yandan
da Fed yetkililerinden gelen mesajlar izleniyor. Son yönlendirmeler
Fed'in şahin duruşunu koruduğuna işaret ederken, risk iştahının da
bundan olumsuz etkilendiği görülüyor. Bugün ABD’de Yeni Konut
Satışları ve PMI verileri takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.1202 0.26 1.04 35.20
EURTRY 17.9570 -0.08 -1.54 18.88
EURUSD 0.9910 -0.35 -2.58 -12.89
GBPUSD 1.1731 -0.51 -3.04 -13.31
USDJPY 137.14 -0.27 2.17 19.15

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2013 -1.90 1.63 391.13
Dolar Endeksi 109.2590 22.20 276.90 1,358.90
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,119.00 -0.54 -4.38 -13.44
DAX Yakın Vade 13,142.00 -0.59 -5.52 -17.12
Dow Jones Yakın
Vade 32,911.00 -0.44 -3.54 -9.15

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,736.98 0.04 -2.18 -5.06
Gram Altın 1,011.94 0.39 -1.16 29.58
WTI 90.83 0.41 4.86 20.26
BRENT 96.39 0.35 4.45 23.95
Bakır 3.63 -0.18 0.83 -18.04

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.4900 -26.00 -407.00 -721.00
Türkiye 10 Yıllık 13.9600 -297.00 -294.00 -1,036.00
ABD 10 Yıllık 3.0040 -2.40 18.60 149.00
ABD 2 Yıllık 3.2890 -1.60 4.80 255.90
Almanya 10 Yıllık 1.2760 -3.00 30.00 145.30
Almanya 2 Yıllık 0.8490 -4.60 27.10 147.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0360 0.19 4.00 6.79
USDIDR 14,912.40 0.03 1.10 4.71
USDTRY 18.1202 0.26 1.04 35.20
USDRUB 59.8250 -0.50 -1.93 -20.11
USDBRL 5.1580 -0.01 0.19 -7.42
USDCNY 6.8626 0.20 1.10 7.97
USDMXN 20.1327 -0.04 1.13 -1.90
USDCZK 24.8844 0.32 3.15 13.73
USDHUF 412.7340 0.30 4.03 27.11
USDPLN 4.8098 0.43 4.70 19.22
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edildi. Almanya Merkez Bankası dün
yayınladığı aylık raporunda, Alman ekonomisinin resesyona
girmesini giderek daha olası hale geldiğini bildirdi. Avrupa’nın en
büyük ekonomisi olan Almanya'da enflasyonun hızlanmaya devam
edeceğini de öngören Bundesbank, enflasyonun bu sonbaharda
%10 seviyesinde tepe yapacağını tahmin etti. ABD’de Jackson Hole
toplantısına ilişkin beklenen şahin mesajlar risk iştahı üzerinde
baskı oluştururken, güvenli liman algısıyla dolar endeksinde değer
kazancı sürüyor. Paritede 1,0000 seviyesinin altı test edilirken,
0,9896 - 0,9850 - 0,9775 seviyeleri destek, 0,9971 - 1,0016 -
1,0091 izlenen dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0453

  1.0409  

 1.0364   

1.0318    

 1.0274   

  1.0230  

   1.0184

GBP/USD

Citi ekonomistleri, ülkenin enerji fiyatlarındaki yükselişle birlikte
İngiltere’de enflasyonun ocak ayında %18'i aşma yolunda olduğunu
tahmin ediyor. ABD bankacılık devi, paylaştığı araştırma notunda,
2023'ün ilk çeyreğinde tüketici fiyat endeksi ve perakende fiyat
endeksi tahminlerini sırasıyla %18 ve %21 olarak güncelledi. Enerji
düzenleyicisi Ofgem bu hafta, 1 Ekim'den itibaren bir sonraki fiyat
tavanı artışının ölçeğini açıklayacak ve Citi, ortalama bir hane için
mevcut 1,971 sterlin'den yıllık 3,717 sterlin'e (4.389 dolar) bir artış
bekliyor. Öte yandan dolar endeksindeki yükseliş sterlini
baskılarken, Jackson Hole Toplantısı paritenin seyri açısından
önem arz ediyor. Parite için 1.1781 – 1.1820 – 1.1875 seviyeleri
direnç, 1.1725 – 1.1686 – 1.1630 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2307

  1.2279  

 1.2239   

1.2199    

 1.2170   

  1.2142  

   1.2102
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USD/TRY

Veri akışı bakımından sakin bir günü geride bırakırken, kurda ise
düşük volatilitede yatay seyirlerin etkili olduğunu gördük. Dün dolar
endeksinde yükselişler ivme kazandı. Gelişmekte olan ülke para
birimleri ise dolar karşısında karışık görünüm sergiledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı
açıklamada Türkiye’nin ihtiyacı faiz yükseltmek değil; yatırımı,
istihdamı, üretimi, ihracatı ve cari fazlayı artırmak olduğunu belirtti.
Bugün yurt içerisinde tüketici güven endeksi, ABD tarafında ise yeni
konut satışları ve PMI verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah
saat 08:40 itibariyle 18,11’li seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi
ise 109,09’lu seviyelerde hareket ediyor. Gelişmekte olan ülke para
birimleri bu sabah dolar karşısında karışık görünüm sergiliyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.1201

  18.0440  

 17.9953   

17.9466    

 17.8705   

  17.7944  

   17.7457

EUR/TRY

Almanya Merkez Bankası dün yayınladığı aylık raporunda, Alman
ekonomisinin resesyona girmesini giderek daha olası hale geldiğini
bildirirken, enflasyonun bu sonbaharda %10 seviyesinde tepe
yapacağını tahmin etti. Enerji krizi Avrupa cephesinde ana gündem
maddesi olmaya devam ederken, yurt içinde Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Moody's, hükümetin hane halklarını
yüksek enflasyonun etkilerinin tam olarak görülmesinden korumak
için aldığı tedbirlerin artan maliyetinin önümüzdeki aylarda bütçe
üzerinde baskıyı artıracağını savundu. Türkiye'nin risk primi
haftanın ilk işlem gününde 800 baz puanın üzerini test ederek 29
Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 17,97’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.3932

  18.2988  

 18.1349   

17.9711    

 17.8766   

  17.7822  

   17.6183
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XAU/USD

Ons altında zayıf seyir sürüyor. Dolar endeksinin 109,00 puan
üzerindeki seyri, küresel çapta Doların güçleniyor oluşu, emtialar
üzerinde de baskıya neden oluyor. Bu nedenle ons altında zayıf
seyirlerin devam ettiği görülüyor. Bugün için ABD'de imalat ve
hizmetler PMI verileri takip edilecek. Verilerin ons altın üzerinde
etkisi sınırlı kalabilir. Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın konuşması
bulunuyor. Powell öncesi piyasada risk iştahı güçlü değil, tedirginlik
hakim. Bu nedenle, cuma gününe kadar ons altın üzerinde de
oynaklığın devam etmesi beklenebilir. Ons altında geri çekilmelerin
görülmesi durumunda 1737$ - 1726$ - 1716$ destek noktaları
olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 1747$ - 1758$
- 1768$ direnç noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,813.68

  1,806.49  

 1,798.01   

1,789.52    

 1,782.33   

  1,775.15  

   1,766.66

DAX Yakın Vade

Almanya Merkez Bankası dün yayınladığı raporunda, Alman
ekonomisinin resesyona girmesinin giderek daha olası hale
geldiğini ve enflasyonun sonbaharda %10 seviyesinde tepe
yapabileceğini belirtti. Öte yandan Federal İstatistik Ofisi verilerine
göre Almanya'nın Avrupa Birliği dışına ihracatı 3 aylık artışın
ardından bir önceki aya göre %7,6 azaldı. Tüm bu gelişmelerle
Almanya hisse senedi piyasaları dün perakende, teknoloji ve sanayi
sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü. DAX endeksi 2,32%
MDAX endeksi 3,61% ve TecDAX endeksi 2,19% geriledi. Yeni
günde DAX vadelileri yatay negatif bir görünüm sergiliyor. Endeks
için 13.306 – 13.398 – 13.509 seviyeleri direnç, 13.169 – 13.096 –
13.025 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,014.67

  13,942.33  

 13,873.67   

13,805.00    

 13,732.67   

  13,660.33  

   13,591.67
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Dow Jones Yakın Vade

New York borsası, Fed'in artan enflasyon karşısında agresif faiz
artırımlarına devam edeceğine yönelik endişelerle haftanın ilk işlem
gününü %1,91 azalışla 33.063 puanda tamamladı. Yavaşlayan
ekonomik büyüme karşısında Fed yetkililerinden gelen şahin
açıklamalar risk iştahını baskılarken Fed'in eylül toplantısında
%43,5 ihtimalle 50 baz puan ve %56,5 ihtimalle 75 baz puanlık faiz
artışına gideceği tahmin ediliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu
hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı
konuşma ile merkez bankası yetkililerinin vereceği mesajlardan
çıkacak sonuçlar endeksler üzerinde etkili oluyor. Endeks için
33,494 – 33,884 – 34,131 dirençler, 32,857 – 32,609 – 32,219
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,475.33

  34,199.67  

 34,036.33   

33,873.00    

 33,597.33   

  33,321.67  

   33,158.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD endekslerinde, FED'in Eylül ayı toplantısında şahinleşeceği
endişesiyle sert satışlar devam etti. 75 baz puanlık faiz artırımının
%56,5 oranla fiyatlanmasıyla güçlenen dolar endeksi ve tahvil
getirilerinin yükselmiş olması satışları güçlendiren etkenler oldu.
4160 destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması ile endeks %2.13
değer kaybıyla 4138 puanda günü sonlandırdı ve 16 Haziran'dan bu
yana en sert düşüşünü yaşadı. Endekste günü yükselişle
sonlandıran sektör bulunmazken, tüketim %2.84, teknoloji %2.78,
finans sektörü %2.19, geri çekilme yaşadı. Endeks vadeli işlem
kontratlarında yeni güne başlarken yatay negatif görünüm devam
ediyor. Endeks için 4.200 – 4.255 – 4.290 dirençler, 4.111 – 4.077 –
4.022 desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,380.92

  4,331.83  

 4,306.42   

4,281.00    

 4,231.92   

  4,182.83  

   4,157.42
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif alıcılı işlem görüyor. Piyasada risk
iştahı çok güçlü değil. Resesyon endişeleri, cuma günü Fed
Başkanı Powell'ın ne konuşacağına dair belirsizlik, piyasaları
rahatsız ediyor. Bu da petrol fiyatlarında da kısa vadede oynaklığın
sürmesine neden oluyor. Suudi Arabistan enerji bakanı, OPEC+
grubunun petrol üretimini kısma kararı alabileceğini belirtti. Son
dönemdeki bu zorlayıcı oynaklığın petrol piyasalarının temel
işlevlerini ve istikrarını bozduğuna tanık olduklarına da değindi.
Eylül ayı OPEC+ toplantısında nasıl bir karar çıkacağı merak
konusu. Toplantının 5 Eylül tarihinde yapılması bekleniyor. Brent
petrol için 98,48$ - 100,32$ - 103,39$ direnç noktaları olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde 95,41$ - 93,57$ ve 90,50$ destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   103.44

  101.47  

 100.07   

98.67    

 96.70   

  94.73  

   93.33

USD/JPY

USDJPY’de jeopolitik görünüm risk unsuru olmaya devam ediyor.
Japonya, Çin'in artan askeri kapasiteleri karşısında, anti-balistik
füze stokunu artırmayı ve yaklaşık 1000 uzun menzilli "standoff"
füze tedarik etmeyi planladığını açıkladı. Öte yandan Japonya
Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi salı günü yaptığı açıklamada,
Rusya'ya karşı katı önlemlerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
Japonya'nın ağustos ayı Jibun Bank İmalat PMI verileri, önceki 51.8
ve 52.1’lik beklentiler karşısında 51.0'a düştü. Benzer şekilde, Jibun
Bank Hizmet PMI verileri 50.3'ten 49.2'ye geriledi. Parite için 137,28
– 137,87 – 138,23 seviyeleri direnç, 136,92 – 136,33 – 135,97
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   135.22

  134.26  

 133.64   

133.01    

 132.06   

  131.11  

   130.48
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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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