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Piyasa Gündemi

Fed Başkanı Powell cuma günü faiz artışlarının ekonomi için acı
verici olabileceğini ve eylül ayındaki faiz artışının verilere bağlı
olacağını ifade etti. Powell’ın mesajları sonrasında küresel risk
iştahının zayıflama kaydettiği ve hisse piyasalarında satışların
derinleştiği görüldü. Ekonomik veri akışları ve merkez bankalarına
dair beklentiler risk iştahını şekillendirmeye devam edecektir. Yurt
içinde ise yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle piyasalar
kapalı olacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Orta
•    10:00 Türkiye – Ekonomik Güven Endeksi Önem: Orta

Türkiye

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi, iki varlığa dayalı menkul
kıymet ihracı gerçekleştirdi. Gerçekleşen ihraçta ihracına 2,9 kat
talep geldi. En yüksek kupon oranı %40’ı aştı. Hazine ve Maliye
Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin iş dünyasına verdiği yaptırım
mektubuna ilişkin, "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş
çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türk işletmeleri
dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli
zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor." ifadelerini
kullandı. Yurt içinde haftanın ilk işlem günü cari işlemler dengesi
rakamları ve gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası (AMB) üyelerinden gelen
açıklamalar takip ediliyor. AMB Yönetim Konseyi Üyesi ve
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, AMB’nin enflasyonu
kontrol altına almak için güçlü bir şekilde harekete geçmesi
gerektiğini söyledi. Bir diğer yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel
ise merkez bankalarının kamuoyunun güvenini kaybetme riski ile
karşı karşıya olduklarını savundu ve ekonomilerini resesyona soksa
bile enflasyon ile mücadele için faiz artırmaya devam etmeleri
gerektiğini belirtti. Yeni haftada Euro Bölgesi’nde takip edilecek en
önemli veri TÜFE verisi olacak. Çarşamba günü açıklanacak olan
verilere göre yıllık enflasyonun temmuz ayındaki %8,9’dan %9’a
yükselerek ECB'nin %2'lik hedefinin oldukça üzerine çıkması
bekleniyor.

ABD

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell
başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole
toplantısında verdiği şahin mesajların ardından negatif bir seyir
izlenirken, yeni haftada açıklanacak yoğun veri gündeminin
fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor. Powell, cuma günü Jackson
Hole toplantısında yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele
sözünü yenileyerek gevşek para politikasına dönüşün yakın
zamanda olmayacağı sinyalini verdi. Powell'ın açıklamaları sonrası
para piyasası fiyatlamalarında eylül ayında bankanın 75 baz puanlık
faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 75'e yükselirken, kararın gelen
verilerin toplamına ve gelişen görünüme bağlı olacağının belirtilmesi
ile bu hafta açıklanacak verilerin de önemi arttı. Aynı zamanda
ABD'de cuma günü açıklanan kişisel gelir ve harcamalar verilerinin
de beklentilerin altında kalmasının ardından New York borsasında
sert düşüş yaşandı. Piyasalar üzerinde, Kovid-19 vakalarının
devam etmesi ve gayrimenkul sektöründe yaşanan sıkıntılar
nedeniyle Çin ekonomisine dair beklentilerin de endeks vadeli
işlemler üzerinde etkili olduğu belirtilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.1862 0.12 0.63 35.69
EURTRY 18.0803 -0.10 0.61 19.69
EURUSD 0.9942 -0.25 -0.04 -12.61
GBPUSD 1.1676 -0.54 -0.98 -13.72
USDJPY 138.71 0.75 0.87 20.51

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2263 4.75 0.60 393.63
Dolar Endeksi 109.2520 41.60 21.50 1,358.20
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,024.50 -0.86 -2.82 -15.43
DAX Yakın Vade 12,790.00 -1.35 -3.25 -19.34
Dow Jones Yakın
Vade 32,040.00 -0.69 -3.07 -11.56

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,724.60 -0.78 -0.67 -5.74
Gram Altın 1,008.37 -0.66 0.04 29.12
WTI 93.36 0.67 3.21 23.61
BRENT 99.43 0.60 3.51 27.85
Bakır 3.72 0.86 2.15 -15.99

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.6600 -22.00 -296.00 -804.00
Türkiye 10 Yıllık 13.3600 8.00 -357.00 -1,096.00
ABD 10 Yıllık 3.1020 6.10 7.40 158.80
ABD 2 Yıllık 3.4580 6.20 15.30 272.80
Almanya 10 Yıllık 1.3780 -1.50 7.20 155.50
Almanya 2 Yıllık 0.9730 0.80 7.80 160.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9326 0.27 -0.42 6.14
USDIDR 14,884.95 0.22 -0.16 4.51
USDTRY 18.1862 0.12 0.63 35.69
USDRUB 60.4995 0.33 0.62 -19.21
USDBRL 5.0610 -0.05 -1.89 -9.16
USDCNY 6.9184 0.68 1.01 8.85
USDMXN 20.0949 0.34 -0.22 -2.08
USDCZK 24.7430 0.15 -0.25 13.08
USDHUF 414.9300 0.45 0.83 27.78
USDPLN 4.7821 0.61 -0.15 18.53
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da GfK Enstitüsü’nün
yayımladığı verilere göre tüketici güveni eylül ayı için 36,5’e geriledi
ve rekor düşük seviyeyi gördü. Endeksin düşme eğilimini
sürdürmesinde hane halkının enerji faturalarının zirve yapacağına
yönelik beklentisi etkili oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson
Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada Eylül’deki faiz artışının
boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını söyledi. Dolar
endeksinde 109,0 seviyesinin üzerinde seyir korunurken, paritede
aşağı yönlü baskı sürüyor. Küresel piyasalarda düşük risk iştahı öne
çıkarken, 1,0000 seviyesinin altında fiyatlamanın sürdüğü paritede
1.0054 – 1.0144 – 1.0198 seviyeleri direnç, 0.9911 – 0.9856 –
0.9767 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0264

  1.0234  

 1.0207   

1.0180    

 1.0149   

  1.0118  

   1.0091

GBP/USD

GBP/USD paritesi haftaya satıcılı bir başlangıçla beraber 1.1658
seviyelerinden başladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin
devamı ve geçtiğimiz hafta Jackson Hole sempozyumundan çıkan
enflasyonun seyrine dair belirsiz görünüm, sterlinde satışlara sebep
oldu. Paritenin yönünü, İngiltere Merkez Bankasının faiz artışlarına
olan tutumuna dair gelişmeler ve bu hafta ABD’de açıklanacak ilk
işsizlik başvuruları ile tarım dışı istihdam verisi belirleyebilir. Teknik
açıdan 1.1848 – 1.1958 – 1.2015 direnç, 1.1623 – 1.1573 – 1.1513
destek olarak gözlemlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2190

  1.2135  

 1.2033   

1.1930    

 1.1875   

  1.1820  

   1.1718
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USD/TRY

Fed Başkanı J. Powell, cuma günü Jackson Hole Sempozyumunda
yaptığı konuşmada, eylül ayındaki faiz artış miktarının tamamen
verilere bağlı olacağını bildirirken, yüksek faiz döneminin bir süre
daha devam edeceğini belirtti. Powell, faiz artışları ekonomi için acı
verici olabileceği, faiz artışının enflasyonu düşürmenin maliyeti
olduğunu ve fiyat istikrarını sağlayamamanın daha derin sıkıntılara
yol açabileceğini belirtti. Powell’ın açıklamaları sonrası 2023 faiz
indirim beklentileri azalırken, dolar endeksinde yükseliş eğilimleri
görüldü. Kur üzerinde etkisi ise sınırlı kaldı. Bugün yurt içerisinde
dış ticaret açığı ve ekonomik güven endeksi, ABD’de ise Fed üyesi
Brainard’ın konuşması izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40
itibariyle 18,18’li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0074

  17.9869  

 17.9689   

17.9508    

 17.9304   

  17.9099  

   17.8919

EUR/TRY

Almanya’da tüketici güveni eylül ayı için 36,5’e geriledi ve rekor
düşük seviyeyi gördü. Endeksin düşme eğilimini sürdürmesinde
hane halkının enerji faturalarının zirve yapacağına yönelik beklentisi
etkili oldu. ECB üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli
Rehn, ECB'nin enflasyonu kontrol altına almak ve gelecekteki fiyat
artışlarına yönelik beklentileri kontrol altında tutmak için güçlü
şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Yurt içinde Türkiye
Menkul Kıymetleştirme Şirketi, iki varlığa dayalı menkul kıymet
ihracı gerçekleştirdi. Gerçekleşen ihraçta ihracına 2,9 kat talep
geldi. Yurt içinde bugün dış ticaret rakamları ve Avrupa cephesinde
ise ECB üyelerinin açıklamaları ön planda olacak. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 18,05’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.4395

  18.3816  

 18.3259   

18.2702    

 18.2123   

  18.1543  

   18.0986
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XAU/USD

Fed Başkanı Powell'ın cuma günkü konuşması sonrasında ons altın
ivme kaybetmeye başladı. Powell, ekonomik verilere bağlı
olduklarını yinelerken, yüksek faiz ortamının bir süre daha devam
edeceğinin altını çizdi. Önümüzdeki üç Fed toplantısı için faiz artış
beklentilerinin devam ettiği bu ortamda, istihdam ve enflasyon
verileri de, Fed'in beklentilerini etkileyecektir. Powell sonrası
Dolardaki güçlenme, ons altının da aşağı yönlü tepki vermesine
neden oldu. Bu sabah Dolar endeksi 109,40 çevresinde işlem
görüyor. Bugün için ABD'de ikincil düzey veriler açıklanacak. Etkisi
pek olmayabilir. Fed üyelerinden açıklamalar gelmesi durumunda
izlenebilir. Ons altın için 1753 $ – 1768 $ – 1778 $ seviyeleri direnç,
1719 $ – 1712 $ – 1703 $ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,798.89

  1,790.63  

 1,776.38   

1,762.13    

 1,753.87   

  1,745.61  

   1,731.36

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları cuma günü perakende, hizmet ve
yazılım sektörleri öncülüğüyle düşüş yaşadı. DAX 2,26% MDAX
endeksi 2,10% ve TecDAX endeksi 2,55% değer kaybıyla haftanın
son işlem gününü tamamladı. Yeni haftada da vadelilerde düşük
risk iştahının devam ettiği belirtilebilir. Makro tarafta Almanya’da
gelecek yıl için referans elektrik fiyatları cuma günü, geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre yaklaşık 10 kat artarak 800 Euro’nun üzerine
çıktı. Rusya’nın kritik kış dönemi öncesi doğalgaz arzını
kısıtlamasıyla elektrik fiyatları neredeyse her gün rekor kırmaya
başladı. Enerji maliyetlerindeki artış enflasyonu körükleyerek
Avrupa’daki evlerin ve işletmelerin finansmanını tehdit etmeye
başladı. Endeks için 13.066 – 13.166 – 13.332 seviyeleri direnç,
12.795 – 12.703 – 12.599 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,805.33

  13,589.67  

 13,277.33   

12,965.00    

 12,749.33   

  12,533.67  

   12,221.33
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Dow Jones Yakın Vade

Powell, geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası
Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele
taahhüdünü yenileyerek gevşek para politikasına dönüşün yakın
zamanda olmayacağı sinyalini verdi. Asya'da, New York borsasına
kote şirketlerin nasıl denetleneceğine ilişkin ABD ile Çin'in bir ön
anlaşma imzalamasına karşın, küresel çapta azalan risk iştahıyla
yeni haftanın pay piyasaları tarafında negatif başladığı görülüyor.
Endeks için 33,020 – 33,872 – 34,301 seviyeleri direnç, 31,739 –
31,310 – 30,458 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,331.00

  34,170.00  

 33,938.00   

33,706.00    

 33,545.00   

  33,384.00  

   33,152.00

S&P 500 Yakın Vade

Fed Başkanı Powell’ın enflasyondaki görünüme dikkat çekerek
güçlü faiz artırımlarının gerekliliğini dile getirmesi hisse senetlerinin
haftanın son işlem gününde belirgin şekilde baskı altında kalmasına
neden oldu. %3,4 değer kaybeden S&P 500 endeksi haziran
ayından bu yana en kötü günlük performansını sergiledi. S&P500
endeksinde günü primle sonlandıran sektör bulunmazken, satışlar
%4.28 kayıpla teknoloji sektörü öncülüğünde gerçekleşti. Haftanın
ilk işlem gününde endeks vadeli işlem kontratlarında negatif seyir
sürerken, ekonomik veri takvimi bugün için sakin olarak gözleniyor.
Endeks için 4.159 – 4.274 – 4.332 seviyeleri direnç, 3.986 – 3.928 –
3.813 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,339.50

  4,317.50  

 4,302.00   

4,286.50    

 4,264.50   

  4,242.50  

   4,227.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya alıcılı başladı. Petrol fiyatları üzerinde
arz yönlü endişeler etkisini sürdürüyor. Piyasaya hala yeteri kadar
üretim verilememesi, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan Petrol
Bakanının OPEC+ grubunun üretim kısıntısına gidebilme ihtimalinin
olduğunu belirtmesi, fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Bu
hafta içinde OPEC+ grubuna yönelik beklentiler ve o taraftan
gelecek olası açıklamalar izlenebilir. OPEC+ toplantısı 5 Eylül
tarihinde görülüyor. O güne kadar piyasalar üzerinde baskı devam
edebilir. İran nükleer anlaşma görüşmeleri de sürüyor. Yapıcı
açıklamalarda fiyatları etkileyebiliyor. Bu hafta için bu görüşmelerde,
takip edilebilir. Brent petrol için 101.90 $ – 103.08 $ – 104.98 $
seviyeleri direnç, 98.82 $ – 96.92 $ – 95.74 $ seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   101.69

  99.23  

 97.53   

95.84    

 93.38   

  90.91  

   89.22

USD/JPY

Haftanın ilk işlem gününde USD/JPY paritesi, dolar endeksindeki
yukarı yönlü görünümün etkisiyle 138.863 seviyelerinde işlem
görmeye devam ediyor. Japonya Merkez Bankası Yönetim
Kurulunun demeçlerinde yer alan, Japonya ekonomisinin hala
pandeminin yarattığı daralmanın ortasında olduğunu ve agresif faiz
artışlarının sermaye çıkışlarına sebep olabileceği JPY’e olan talebin
azalmasını açıklayabilir. Jackson Hole toplantısında Powell’ın
açıklamaları, piyasalar tarafından sert faiz artışı olarak fiyatlandı.
Dolara olan talepte bu hafta açıklanacak olan FED’in Eylül ayı
toplantısı öncesi tarım dışı istihdam verisi ve ilk işsizlik başvuruları
raporu paritenin seyrinde önem arz ediyor. 139.29 – 139.65- 140.14
direnç, 136.62 – 135.74 – 135.28 destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   137.34

  136.42  

 135.75   

135.07    

 134.15   

  133.23  

   132.55
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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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