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Piyasa Gündemi

Merkez bankalarına dair agresif sıkılaşma beklentileri, Avrupa’daki
enerji krizi ve artan resesyon endişeleri küresel risk iştahı ve
piyasalar üzerinde baskı oluşturan önemli risk başlıkları olarak
karşımıza çıkıyor. İlerleyen süreçte açıklanacak ekonomik veriler
merkez bankalarının kararları ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici
olacaktır. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi
piyasaların yakın takibinde yer alacak olup, Fed’e yönelik
beklentileri de şekillendirecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – ÜFE Önem: Orta
•    15:30 ABD – Tarım Dışı istihdam Önem: Yüksek

Türkiye

Merkez Bankası, dün TL mevduatları düşük kalan bankaların
yabancı para zorunlu karşılıklarından komisyon alınmasına karar
verdi. TCMB’den bankalara gönderilen karara göre, tüzel ve gerçek
kişilerde TL mevduatları %50’nin üzerinde olan bankalar hariç,
yabancı para zorunlu karşılıklardan yıllık %3 komisyon alınacak.
Türkiye imalat sanayi PMI Ağustos'ta 47,4'e yükselmesine karşılık
sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti. Üretimde daralma
hafiflerken, istihdam artmaya devam etti. Girdi maliyetleri ve fabrika
çıkış fiyatlarındaki artış ise gerileme sürdü. TCMB'nin net
uluslararası rezervleri geçen ayki keskin artışların ardından art arda
ikinci defa keskin şekilde geriledi. Net rezervler 26 Ağustos ile sona
eren haftada 1,26 milyar dolar azalışla 12,62 milyar dolara geriledi.
Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Dün, Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin
temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de haziran
ayında %6,1 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış
işsizlik oranı, Temmuz'da %6'ya indi. Euro Bölgesi'nde de
Haziran'da %6,7 olan işsizlik oranı, Temmuz'da %6,6'ya geriledi.
İşsizlik oranı, geçen yılın temmuz ayında Euro Bölgesi'nde %7,7,
AB'de ise %6,9 seviyesinde belirlenmişti. Öte yandan Avrupa
Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras
önümüzdeki hafta yapılacak para politikası toplantısında faizleri geri
adım atmayı gerektirecek bir seviyeye yükseltmektense kademeli
bir yaklaşımı tercih edeceğini söyledi. Bugün Euro Bölgesi’nde takip
edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.

ABD

ABD'de, Tedarik Yönetim Enstitüsü ISM imalat endeksi Ağustos'ta
yatay seyretti. Endeks bir önceki aya kıyasla değişim
göstermeyerek 52,8 olarak kaydedildi. Bloomberg'in ekonomistlerle
yaptığı ankete göre verinin Ağustos'ta 51,9 seviyesinde gelmesi
bekleniyordu. Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan
Ağustos ayına ilişkin İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi
(PMI) ise 51,3'ten 51,5'e revize edildi. IHS Markit'ten yapılan
açıklamada, üretim ve satışların daha da düştüğü, girdi maliyeti
enflasyonunun ise Ocak 2021'den bu yana en yavaş seviyede
olduğu belirtildi. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 232
bine geriledi. Başvurular böylece 3. haftada da düşüş trendini
sürdürdü. Başvurular böylece 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.
ABD’de bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisinin, Eylül
ayında FED’in faiz tutumunda etkili olması bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.2148 0.05 0.28 35.90
EURTRY 18.1539 0.27 0.30 20.18
EURUSD 0.9967 0.22 0.01 -12.39
GBPUSD 1.1538 -0.06 -1.72 -14.74
USDJPY 140.33 0.09 1.92 21.92

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1938 -1.00 1.50 390.38
Dolar Endeksi 109.5640 1.10 72.80 1,389.40
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,964.75 -0.10 -2.33 -16.68
DAX Yakın Vade 12,755.00 1.08 -1.00 -19.56
Dow Jones Yakın
Vade 31,620.00 -0.14 -1.99 -12.71

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,701.89 0.25 -2.09 -6.98
Gram Altın 996.66 0.32 -1.82 27.62
WTI 87.91 2.09 -5.21 16.39
BRENT 93.66 1.95 -5.23 20.44
Bakır 3.44 -1.48 -7.64 -22.41

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 14.4500 -13.00 -43.00 -825.00
Türkiye 10 Yıllık 12.9900 -37.00 -23.00 -1,133.00
ABD 10 Yıllık 3.2400 -2.60 21.30 172.60
ABD 2 Yıllık 3.4960 -2.40 13.20 276.60
Almanya 10 Yıllık 1.5480 -2.00 15.50 172.50
Almanya 2 Yıllık 1.1710 -1.30 20.60 179.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.2764 -0.06 2.31 8.30
USDIDR 14,902.00 0.00 0.33 4.63
USDTRY 18.2148 0.05 0.28 35.90
USDRUB 60.1250 -0.69 -0.29 -19.71
USDBRL 5.2422 -0.01 3.53 -5.91
USDCNY 6.9040 -0.04 0.47 8.62
USDMXN 20.1757 -0.03 0.75 -1.69
USDCZK 24.5640 -0.25 -0.57 12.26
USDHUF 403.7890 -0.07 -2.24 24.35
USDPLN 4.7312 -0.23 -0.46 17.27
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi imalat PMI ağustos ayında 49,6 ile beklentilerin
altında kaldı. Veriler Avrupa'da ekonomik görünümün kötüleştiğini
göstermeye devam etti. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ise, temmuz
ayında %6,6 seviyesine düştü. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları,
232 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede ISM imalat PMI
imalat endeksi, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla değişim
göstermeyerek 52,8 oldu. Enerji tarafındaki gelişmeler ön planda
kalmaya devam ederken, dolar endeksi 109,0 seviyesinin üzerinde
seyrini koruyor. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları
paritede volatilitenin artış kaydetmesinde etkili olabilir. Paritede
1,0029 – 1,0114 ve 1,01743 seviyeleri direnç, 0,9884 – 0,9825 ve
0,9740 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0154

  1.0128  

 1.0084   

1.0039    

 1.0013   

  0.9987  

   0.9943

GBP/USD

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, enerji fiyatlarından şikayetçi
olanlara öneride bulunarak, vatandaşların eski su ısıtıcılarını
yenisiyle değiştirerek elektrik faturalarında tasarruf edebileceklerini
belirtti. İngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, 26 Ağustos'ta
yaptığı açıklamada, ekimden itibaren hane halkının ödeyeceği
enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80
artırılarak 3 bin 549 sterline yükseltilmesine karar vermişti. Parite
için 1.1607 – 1.1675 – 1.1729 seviyeleri direnç, 1.1485 – 1.1431 –
1.1363 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1936

  1.1887  

 1.1839   

1.1791    

 1.1742   

  1.1693  

   1.1645
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USD/TRY

İstanbul’da perakende fiyatlar ağustos ayında yıllık %99,91
oranında artış gösterirken, imalat PMI eşik değer olan 50
seviyesinin altında 47,40 düzeyinde açıklandı. ABD’de 27 Ağustos
ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 232 bin seviyesine
geriledi. Diğer taraftan ISM imalat PMI verisi 52,80 ile bir önceki aya
göre değişim göstermezken, beklentilerin ise üzerinde açıklandı.
Açıklanan verilerin kur üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Dolar
endeksinde ise güçlenme devam etti. Bugün yurt içerisinde veri
akışı sakin. ABD tarafında ise tarım dışı istihdam, ortalama saatlik
kazançlar, işsizlik oranı ve fabrika siparişleri verileri takip edilecek.
Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 18,21’li seviyelerde
bulunuyor. Dolar endeksi ise 109,49 seviyelerinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2402

  18.1871  

 18.1450   

18.1030    

 18.0498   

  17.9967  

   17.9546

EUR/TRY

Euro Bölgesi imalat PMI ağustos ayında 49,6 ile beklentilerin
altında kaldı. Almanya’da ise imalat sektörü PMI endeksi 49,1
seviyesinde açıklanırken, Ülkede temmuz ayına ait perakende
satışlar yıllık %2,6 gerilese de beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Açıklanan PMI verileri Avrupa'da ekonomik görünümün kötüleştiğini
göstermeye devam etti. Yurt içinde dövizden liraya dönüşüm hedefi,
alınan mikro önlemler çerçevesinde devam ediyor. Merkez Bankası,
TL mevduatları düşük kalan bankaların yabancı para zorunlu
karşılıklarından komisyon alınmasına karar verdi. İmalat sektörü
PMI endeksi ise ağustos ayında 47,4'e yükselmesine karşılık
sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 18,15’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5442

  18.4329  

 18.2688   

18.1047    

 17.9934   

  17.8822  

   17.7180
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, Fed üyelerinden gelen açıklamalar etkili
oluyor. Faiz artışını destekleyen açıklamalar, Doların güçlenmesini
sağlarken, emtialar üzerinde de baskıya neden oluyor. Bu nedenle
bu hafta ons altında zayıf seyirler izlendi. Bu sabah içinde spot
piyasada ons altın 1700$ sınırında işlem görüyor. Bu hafta ABD'de
istihdam haftası ve bugün beklenen veri tarım dışı istihdam
açıklanacak. En son temmuz ayı verisi 528 bin kişi olarak
açıklanmıştı. Ağustos ayı verisi için piyasada oluşan konsensus 285
bin kişilik artışın yaşanması yönünde. Fed Başkanı Powell, Jackson
Hole toplantısında verilere bağlı olacaklarını yinelediği için bugünkü
veri fiyatlarda oynaklık yaratabilir. Ons altın için 1708$ - 1721$ -
1730$ dirençler, 1685$ - 1676$ ve 1663$ destek noktaları olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,774.39

  1,768.35  

 1,757.74   

1,747.14    

 1,741.09   

  1,735.05  

   1,724.45

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün perakende, medya ve inşaat
sektörleri öncülüğünde düşüş yaşadı. DAX 1,60%, MDAX endeksi
3,18% ve TecDAX endeksi 2,14% geriledi. Bugün ise vadelilerde
yatay bir görünüm olduğu belirtilebilir. Makro tarafta, Rusya`nın
Avrupa`ya sağladığı gaz sevkiyatının azalması durumu gündemde
olmasıyla Almanya harekete geçerek Rusya’dan ithal edilen
doğalgaza olan bağlılığını azaltmak amacıyla daha önce açıkladığı
enerji tasarrufu önlemlerini dün hayata geçirdi. Endeks için 12.844 –
12.907 – 13.230 seviyeleri direnç, 12.658 – 12.535 –
12.472 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,923.67

  12,854.33  

 12,736.67   

12,619.00    

 12,549.67   

  12,480.33  

   12,362.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi haftanın dördüncü işlem gününü negatif
açılıştaki kayıplarını silerek, %0.46 kazançla noktaladı. Endeks,
Sağlık, Kamu Hizmetleri ve Tüketici Hizmetleri sektörlerindeki
hisselerin artışıyla yükseldi  Petrol ve Gaz, Hammadde ve Teknoloji
sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle düştü. Bugün piyasaların
takibindeki Tarım Dışı İstihdam verisi, endeksin yönüne dair fikir
oluşturabilecektir. DJI endeksi için 31.813 -31.971 – 32.226
bölgeleri direnç, 31.360 – 31.065 – 30.907 pivot seviyeleri ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,277.33

  31,977.67  

 31,820.33   

31,663.00    

 31,363.33   

  31,063.67  

   30,906.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500, dün işlem seansını %0.30 yükselişle 3,996 seviyesinden
kapattı. Açılışında negatif seyreden endeks, seansın son
saatlerinde yükselerek %1’lik kaybını %0.3 kazanca çevirdi. Bugün
piyasaların odağında olacak olan ABD Tarım Dışı istihdam verisinin,
endekste volatilite artışına sebep olabileceği bekleniyor. Geçmiş
verilere göre Eylül ayı, fiyat performansı olarak S&P 500’ün en kötü
geçirdiği ay olarak kabul ediliyor. FED’in sıkı faiz tutumu ve piyasa
fiyatlamaları endekste yön seyrini belirleyebilir. Endeks için 3,990 –
4,014 – 4,058 bölgeleri direnç, 3,923 -3,879 – 3,855 pivot seviyeleri
ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,288.00

  4,254.75  

 4,198.00   

4,141.25    

 4,108.00   

  4,074.75  

   4,018.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne alıcılı başladı. 05 Eylül günü OPEC+
grubunun aylık toplantısı olacak. Toplantıya dair beklentiler, üretim
kısıntısının olabileceği yönünde. Bu beklenti, fiyatları yukarı çekiyor.
İkinci olarak, İran nükleer anlaşma görüşmeleri sürüyor. Son
günlerde, yapıcı açıklamalar geldiği için fiyatlarda geri çekilmelere
neden oluyordu. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre İran'ın son yanıtının yapıcı olmadığına vurgu
yapıldı. Bu aksamanın İran petrolünün kısa vadede piyasaya
gelmeme ihtimalini güçlendirmesiyle, fiyatların yukarı yönde tepki
vermesine neden olduğu görülüyor. Bu iki başlık, bugünde fiyatlar
üzerinde belirleyici olabilir. Brent petrol için 90,68$ - 89,31$ - 86.82$
destek noktaları, 94,54$ - 97,03$ - 98,40$ direnç noktaları olarak
görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   102.54

  99.64  

 97.85   

96.06    

 93.17   

  90.27  

   88.48

USD/JPY

Japonya'da üst düzey bir maliye bakanlığı yetkilisi, yen'in 24 yılın en
düşük seviyesine gerilemesinin ardından yaptığı açıklamada,
Japonya'nın hızlı döviz kuru hareketleri istenmeyen bir durum
olduğu için döviz hareketlerini yüksek bir aciliyet duygusuyla
izlediğini bildirdi. Yetkili gazetecilere verdiği demeçte, "Döviz
piyasası oynaklığı son zamanlarda yükseliyor. Ani döviz kuru
dalgalanmaları arzu edilmez." dedi. Açıklamalar, yatırımcıların ABD
Merkez Bankası'nın daha agresif faiz artırımlarına hazırlık
yapmasıyla doların 139,69 yen ile 24 yılın yeni zirvesine
yükselmesinin ardından geldi. Parite için 140,04 – 141,1 –
141.97 seviyeleri direnç, 139.32 – 138,44 – 137,99 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.04

  138.13  

 137.53   

136.93    

 136.02   

  135.12  

   134.51
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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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