
BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat Ülke Açıklama

11:00 Euro Bölgesi

11:30 İngilizce

12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar

Hizmet Satın Alma Müdürleri (PMI) 

Endeksi

Bileşik PMI/Hizmet PMI

15:30

GBPUSD 1,39 1,39 1,39 -0,05 1,72

JPYUSD 109,09 109,11 108,93 0,00 0,00

Brent 1,19 1,19 1,19 0,07 0,07

EURUSD 1,39 1,39 1,39 0,06 0,59

Altın 70,4 70,6 70,1 -0,30 -5,39

WTI 72,36 72,52 72,02 -0,07 -3,90

Shangai 1.817 1.819 1.812 0,14 1,64

Emtia ve Parite Kapanış G.Yüksek G.Düşük Gün (%) Ay (%)

Nikkei 225 26.486 26.651 26.010 1,11 -6,44

Hang Seng 3.474 3.474 3.441 0,74 -1,28

CAC 40 27.574 27.636 27.489 -0,25 -4,20

Asya Kapanış G.Yüksek G.Düşük Gün (%) Ay (%)

S&P 500

DAX 7.106 7.119 7.074 0,34 -0,25

FTSE 100 6.724 6.750 6.688 0,72 2,61

G.Düşük Gün (%) Ay (%)

34.714

14.761 14.763 14.584

15.555 15.608 15.493

0,80 0,95

Dow Jones
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ABD Kapanış G.Yüksek G.Düşük Gün (%) Ay (%)

35.116 35.121

0,55 0,83

Nasdaq -0,09 -0,61

Avrupa Kapanış G.Yüksek 
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ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği

16:35 ABD 
Hizmet Satın Alma Müdürleri (PMI) 

Endeksi

17:30 ABD Ham Petrol Stokları

Piyasa Gündemi

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, S&P 500′ün seansta yeni bir rekora

yükselmesinin ardından Salı gecesi hafifçe düştü. Dow Jones Endüstriyel

Ortalama vadeli işlemleri 33 puan %0.09 düştü. S&P 500 ve Nasdaq 100

vadeli işlemleri sırasıyla %0.09 ve %0.03 gerileme yaşadıktan sonra seansı

yatay pozitif kapattılar. Bu kazançlar, 10 yıllık Hazine getirisinin Pazartesi

günü %1,15′e düşmesinin ardından hisse senetlerinin çoğunlukla satıcılı bir

seyirde olduğu sabah erken bir düşüşün ardından geldi. Tahvil getirisindeki

düşüş, delta koronavirüs varyantının yayılmasıyla ilgili endişelerden ve

tahvil alımlarını Ekim ayı gibi erken bir tarihte azaltmaya başlayabileceğini

söyleyen Federal Rezerv Başkanı Christopher Waller’ın yorumlarından

kaynaklandı. 10 yıllık Hazine getirisi Salı günü hafifçe yükselerek %1.17′ye

yükseldi. Düşük tahvil getirileri, hisse senetleri için daha aşağı yönlü bir

beklenti oluşturma eğiliminde, ancak yatırımcılar, hisse senetleri için

Ağustos ayında daha fazla volatil bir dönem olmasını bekliyor.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri Haziran'da pozitif bir tablo ortaya koydu.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri %0,9 artış kaydetti. Ekonomistlerin

beklentisi %0,8'lik artış yönündeydi. Ulaştırma hariç dayanıklı mal siparişleri

yüzde 0,5 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti %0,3 düzeyindeydi. Aynı aya ilişkin

fabrika siparişleri de olumlu bir görüntü çizdi. Buna göre ülkede fabrika

siparişleri Haziran ayında %1,5 arttı. Bir önceki aya ilişkin %1,7'lik artış ise

%2,3'e revize edildi. Ekonomistlerin beklentisi %1 düzeyindeydi.

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Kovid-19 tedbirlerinin

gevşediği haziran ayında bir önceki aya göre %1,4 arttı. Buna göre, AB'de

ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla %1,4, geçen yılın aynı dönemine göre

de %10,3 yükseldi. Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, haziranda bir önceki aya

kıyasla %1,4, 2020'nin haziran ayına göre de %10,2 artış gösterdi. AB

ülkeleri arasında ÜFE, haziranda aylık bazda en fazla %5,1 ile Danimarka'da,

%4,6 ile Estonya'da ve %3,1 ile Letonya'da yükseldi. Avrupa’da endeksler

dünü yükselişle tamamladı.

FED Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, yaptığı açıklamada, işgücü

piyasasının Kovid--19 salgınının etkilerinden kurtulmasının zaman alacağını

ve ABD ekonomisinin tamamen rayına oturması için daha fazlasının

yapılması gerektiğini belirtti. Bowman, "Son işe alımların cesaret verici

hızına rağmen, istihdam hala eski seviyenin çok altında. Ekonomiyi yeniden

sağlam temellere oturtmak için yapılacak daha çok iş olduğundan, bu son

olumlu ivmeyi geliştirmeye devam edeceğimizi umuyorum.’’ İfadelerini

kullandı.

FED New York tarafından hazırlanan 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin Hane

Halkı Borcu ve Kredi Raporu'na göre ABD'de hane halkı borcu ikinci çeyrekte

15 trilyon $’a yaklaştı. Rapora göre, Amerikalıların toplam hane halkı borcu,

bu yılın ikinci çeyreğinde %2,1 artarak 14,96 trilyon $’a çıktı. Bu yılın ikinci

çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 313 milyar $’lık artış kaydeden hane

halkı borcu, 2007'den bu yana kaydedilen en büyük nominal artışı gösterdi.

Söz konusu borç, yıllık bazda ise 691 milyar $ arttı.

Bugün açıklanacak verilerde, 11:00’da Euro Bölgesi’nde Hizmet Satın Alma

Müdürleri Endeksi (PMI) ve 12:00’da Perakende Satışlar, 11:30’da

İngiltere’de Bileşik PMI ve Hizmet PMI, ABD tarafında ise 15:30’da ADP

Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve 16:45’de Hizmet PMI sonrası 17:30’da

Ham Petrol Stokları günün önemli verileri arasında.
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5,29
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107,7

Düşük

CISCO SYSTEMS 56,25

20,78

147,36

112,56

MICROSOFT COR 287,12 287,22 284,21

APPLE INC

ADVANCED MICR

DOW 30 

APPLE INC 147,36 148,04 145,18

Kapanış Yüksek 

148,04 145,18

NASDAQ 100 

APPLE INC

ROBINHOOD MAR 46,80 48,59 37,18

Yüksek Düşük

33,29 33,74 31,61 -0,37 0,29

Gün (%)

0,05

VODAFONE GROU 117,70 117,78 116,50 1 -3

Kapanış Yüksek Düşük Gün (%) Ay (%)FTSE100

NIFTY 50 Kapanış

S&P 500 

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Kapanış Yüksek Düşük Gün (%) Ay (%)

Düşük

4,39 4,32

Gün (%) Ay (%)

464,2 466,2 461,2 0,61 -1,28

-0,16 -4,58

-0,66 -12,53
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21,52 -2,4020,75

NIKKEI 225 Kapanış Yüksek 

SOJITZ CORP

1,33

Kapanış
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47,32 46,28
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BANK OF CHINA 2,73 2,75

HANG SENG Kapanış Yüksek Düşük Gün (%) Ay (%)

-0,23 -4,62

CHINA CONSTRU

-4,76

584,80

301,7

5,49

301,3

441,50 0,00 5,21

306,5
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BHARTI AIRTEL 578,00

IND & COMM BK 4,34

TATA MOTORS L

Emtia

Altın, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatay

bir seyir izlerken delta varyantının ekonomik toparlanmaya etkileri

konusunda da endişeler artıyor. Comex piyasasında işlem gören altın

vadelilerinin gün içerisinde gördüğü en yüksek ve en düşük fiyat

arasındaki fark 2019’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu da

enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranlarının tarihi düşük seviyelerde

bulunmasından destek bulan altının dar bir fiyat aralığına sıkıştığını

gösteriyor. FED’in istihdam piyasasının varlık alımı azaltımı kararında ana

faktörlerden biri olacağını vurgulamasından sonra altın yatırımcıları 120

milyar $’lık varlık alımı programının kaderini öğrenmek için cuma günü

açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Ons altın haziran ayını

2016’dan bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra temmuz

ayında %2,49 civarında yükseliş kaydederek ağustos ayına iyi bir

başlangıç yapmıştı. Geçen hafta 1.830 $’ın üzerini gören ons altın, cuma

günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde bu hafta dar bir

fiyat aralığında işlem görüyor.

Delta varyantının Çin'de yayılmasıyla birlikte vakaların talebe zarar

verebileceğine dair endişeler petrol piyasalarını baskılamaya devam

ederken fiyatlar art arda üçüncü günde de düşüş kaydetti. Petrol

fiyatlarını baskılayan delta varyantına rağmen ABD’de azalan stoklar

fiyatlara destek oluşturmaya devam ediyor. Özel sektörün desteklediği

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, ham petrol stokları

geçen hafta 879 bin varil azalırken benzin stokları 5,75 milyon varil

azaldı. Ekim vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında,

çok az değişiklik göstererek varil başına 72,43 $ seviyesinde bulunuyor.

Hisse

Apple Inc (NASDAQ: AAPL ), en son iPhone'larını üretmek için daha

fazla Çinli tedarikçiyle birlikte çalışıyor, Japonya'nın Nikkei gazetesi

Çarşamba günü, ABD ile ticaret savaşından kaynaklanan bir teknoloji

davasının Pekin'i yerel firmaları güçlendirmeye yönelttiğini belirtti.

Luxshare Precision Industry Co Ltd, yaklaşmakta olan iPhone 13

serisinin %3'ünü oluşturmaya hazırlanıyor ve geçen yıl satın aldığı iki

firma, konuyla aşina olan kaynaklara atıfta bulunarak, en son iPhone'lar

için temel bileşenleri ve parçaları tedarik edecek. Luxshare, Tayvanlı

rakipleri Foxconn ve Pegatron Corp'tan sipariş aldı ve iPhone 13 Pro'yu

bu ay üretmeye başlayacak. (Pozitif)

Boeing Co. (NYSE:BA), bir sistem arızası nedeniyle Salı günü CST-100

Starliner'ın Uluslararası Uzay İstasyonuna fırlatılmasını erteledi, bu,

aracın 2019'daki ilk başarısız çıkışının ardından ABD havacılık şirketi için

yeni bir gerileme. Boeing Salı akşamı yaptığı açıklamada,

mühendislerinin "yazılım da dahil olmak üzere bir dizi olası nedeni"

reddettiğini ancak yine de tahrik sistemindeki "beklenmedik valf

konumu göstergelerinin" kaynağını anlamaya çalıştıklarını belirtti.

(Negatif)

Lyft Inc (NASDAQ: LYFT), salı günü, hedefin üç ay ötesinde düzeltilmiş

bir üç aylık kar bildirdi ve sürüşler toparlanırken daha düşük bir maliyet

yapısını ele geçirdi, ancak devam eden sürücü sıkıntısı ve Delta

koronavirüs varyantının yayılması konusunda uyardı. Şirket, dokuz yıllık

tarihinde ilk kez faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi

düzeltilmiş kazanç bildirdi ve bundan sonra da bu temelde kârlı

kalacağını söyledi. Lyft hisseleri duyurunun ardından ilk olarak mesai

sonrası işlemlerde %6 yükseldi, ancak yöneticilerin şirketin kazançları

sırasında yolculuk başına gelirin üç ayda bir düşmesinin beklendiğini

söylemesiyle kazançları azaldı. (Nötr)



Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:                                                                   

ALTIN  % -0,30  WTI  % -0,07 BRENT  % 0,07
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Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:                                                                        

 S&P 500 % 0,80  DAX % 0,34 FTSE 100 % 0,72 NIKKEI 225 % 1,11

• S&P 500 endeksi dünü %0,82 artışla 4.423

puandan kapattı. Dün açıklanan ABD verileri

beklentileri karşılarken, güçlü gelen bilançoların

etkisi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyir,

endekslerin seyrini olumlu etkiledi. Delta varyantı

endişeleri hala sınırlı da olsa baskı yaratıyor.

Dünya varyantla ilgili gelişmeleri takip etmeye

devam ediyor. Bugün içinde ABD'de ADP özel

sektör istihdam ve hizmetler PMI verileri takip

edilecek. Bu sabah vadeli piyasada ABD

endekslerinde karışık seyirler görülüyor. Sözleşme

için 4.422 - 4.444 - 4.463 direnç noktaları olarak

izleniyor. Geri çekilmelerin görülmesi durumunda

4.394 - 4.376 - 4.356 destek noktaları olarak

karşımıza çıkıyor.

•Dow Jones endeksi dünü %0,80 yükselişle 35.116

seviyesinden tamamladı.Sözleşme için 34.864 -

34.697 ve 34.542 destek noktaları olarak

görülüyor. Yukarı yönlü hareketin devamında

35.078 - 35.237 ve 35.373 direnç noktaları olarak

takip ediliyor.

•Ons altın 1800$ üzerindeki seyrinde ısrarcı

gözüküyor. Dolar endeksinin 92,00 sınırındaki seyri ve

ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyrin etkisi, ons

altının da bu hareketini destekliyor. Bu hafta ABD'de

istihdam verilerinin açıklanması bekleniyor. Verilerin

piyasaları tatmin etmesi durumunda istihdam

piyasasına dair beklentilerinde olumlu bir şekilde

etkilenmesini destekleyebilir. Bu açıdan bu haftaki

veriler ons altın açısından takip edilecek. Ons altın için

1818$ - 1825$ - 1835$ direnç noktaları olarak takip

edilebilir. Geri çekilmelerde 1806$ - 1798$ - 1789$

destek noktaları olarak bulunuyor.

• Petrol fiyatları geri çekilmelerde sınırlı kalıyor ancak

kayıplarını telafi etmekte zorlanıyor. Delta varyantına

dair endişelerin etkisi fiyatları baskılamaya devam

ediyor. Küresel piyasalarda da risk iştahının güçlü

olmasını zorlaştırıyor. Bu gelişmelerin petrol talebini

olumsuz etkileyebilir beklentisi de petrol fiyatlarının

yükselmesini engelliyor. Bir süre daha varyanta dair

gelişmelerin etkisi petrol fiyatlarının seyrini

belirleyebilir bu nedenle varyantın durumu yakından

takip edilebilir. Brent petrol için 71,96$ - 71,04$ -

69,95$ destek noktaları olurken, 73,52$ - 74,26$ ve

75,00$ direnç noktaları olarak izlenebilir.
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Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım 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 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların
kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir. Değerli yatırımcılarımız, takip ettiğiniz hisselere
ilişkin analiz ve dealing hizmetlerimiz için bize 24 saat aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.

*Haber akış endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.


