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PİYASA VERİLERİ

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

35.400 35.511

0,90 4,04

Nasdaq 0,22 2,21

Avrupa Kapanış G.Yüksek 

1,33

Dow Jones

S&P 500

DAX 7.148 7.158 7.109 0,22 1,65

FTSE 100 6.687 6.698 6.675 0,08 1,13

G.Düşük Gün (%) Ay (%)

35.374

15.266 15.288 15.165

15.887 15.897 15.848

0,43

CAC 40 28.040 28.048 27.602 0,90 2,77

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

Nikkei 225 25.174 25.535 25.111 -1,43 -3,03

Hang Seng 3.502 3.528 3.496 -0,75 3,07

Shangai 1.817 1.819 1.812 0,27 -0,01

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

Altın 69,0 69,2 68,7 -0,29 -5,76

WTI 73,17 73,17 72,95 -0,33 -2,97

Brent 1,18 1,18 1,18 0,17 -0,45

EURUSD 1,38 1,38 1,38 0,15 -0,74

GBPUSD 1,38 1,38 1,38 0,02 -0,54

JPYUSD 109,90 109,98 109,84 0,00 0,00

BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat Ülke Açıklama

12:00 Euro Bölgesi

17:00 ABD

Çekirdek / Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi

Conference Board Tüketici Güveni 

(Ağustos)

Küresel piyasalarda geçen hafta Jackson Hole'da verilen mesajlar etkisini

sürdürürken, yeni haftada dikkatler ABD'den gelecek istihdam verilerine

çevrildi. Haftanın ilk işlem gününde ABD’de hisse senedi endeksleri büyük

teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş kaydetti. S&P 500 %0,43 yükseliş ile

Ağustos ayındaki 12. rekorunu kırdı. Endeks aralıksız 7. aylık yükselişine

doğru ilerledi. Diğer taraftan ABD’nin güneyinde, Louisiana eyaletini vuran

İda Kasırgası nedeniyle sigorta ve enerji hisseleri düşerken, benzin fiyatları

yükseldi.

Asya Borsaları Çin’deki ekonomik hareketliliğin yavaşlaması ve Pekin’in özel

sektöre getirdiği yeni düzenlemeler sonrasında salı günü düşüş kaydetti.

Çin’de hisse piyasaları düşerken ülkede hizmet sektörü de delta varyantının

etkisini artırmasıyla geçen yılın Mart ayından bu yana ilk defa daralma

yaşadı. Hong Kong borsası ise Çin’in video oyun şirketlerine getirdiği

sınırlamalar sonrasında teknoloji şirketlerinde yaşanan düşüşle geriledi.

Çin’de Ağustos ayı için hizmet PMI 47,5 olarak gerçekleşerek 2020’nin Mart

ayından bu yana ilk defa 50’nin altına inerken piyasanın beklentisi endeksin

52 olacağı yönündeydi. Çin’de imalat PMI ise beklentilerle paralel bir şekilde

50,1 olarak gerçekleşti. Japon Topix Endeksi %0,3 düşüş kaydederken Güney

Kore Kospi Endeksi yatay bir seyir izledi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,6

düşerken Çin Şangay Bileşik Endeksi %0,8 geriledi. Pekin yönetimi, reşit

olmayanların online oyun sürelerine kısıtlama getirmeye hazırlanıyor. Son

dönemde Çin yönetimi aralarında teknoloji devleri, okul sonrası özel ders

hizmeti veren şirketleri ve araç çağırma platformlarını hedef alan yeni

düzenlemelere gitmişti. Söz konusu adımlar, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in

geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği ortak refah girişiminin bir parçası

olarak atılıyor. Oyun endüstrisine yönelik bu son karar, bir aydan kısa bir

süre içindeki ikinci adım olurken, yatırımcılar bu şirketlerin hisseleri için

giderek daha fazla endişe duymaya başlıyor.

Konut fiyatlarındaki yüksek seyir ABD'de bekleyen konut satışlarında

beklentilerin üzerinde daralmaya neden oldu. ABD'de bekleyen konut

satışlarındaki düşüş ivmesi Temmuz'da da devam etti. Ülkede bekleyen

konut satışları Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,5 düştü.

Aylık bazda ise bekleyen konut satışları %1,8 düştü. Ekonomistler aylık

bazda satışlarda %0,3'lük artış yaşanmasını bekliyordu. Daha önce %3,3

olarak açıklanan Haziran ayı yıllık daralması %3,5 seviyesine revize edildi.

Ekonomistlerin değerlendirmesi ülkede artan konut fiyatlarının tasarruf

sahiplerini konut piyasasından uzaklaştırdığına işaret etti.

Avrupa Merkez Bankası enflasyonda %2 hedefini takip ederken, Almanya’da

kaydedilen enflasyon verileri enflasyonist baskıların bölge gündeminde bir

süre daha etkili olacağına işaret etti. Almanya’da Ağustos’ta tüketici fiyatları

bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 artış kaydetti. Böylelikle yıllık

tüketici enflasyonunda 2008 yılından bu yana en yüksek seviye izlendi. Aylık

bazda ise Ağustos ayında tüketici fiyatlarının %0,1 arttığı izlendi. Temmuz

ayında aylık enflasyon % 0,5 olarak kaydedilmişti. Fiyatlar üzerinde özellikle

enerji maliyetleri kaynaklı yukarı yönlü etkiler görüldü. Avrupa Merkez

Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Jens Weidmann,

Ağustos ayının başında Euro Bölgesi’nde enflasyonun beklenenden daha

hızlı yükselebileceğini belirterek, Acil Pandemi Varlık Alım Programı’nın

uzatılmaması gerektiğini belirtmişti. AMB çoğunlukla geçici faktörlere atıfta

bulunarak 2021 enflasyonunun ortalama %1,9’a çıkmasını, daha sonra ise

2022’de %1,5, 2021’de ise %1,4 ile %2’lik AMB hedefinin altında

gerçekleşmesini bekliyor.
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CHINA PETROLE 3,75
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IND & COMM BK 4,31 4,35

Düşük Gün (%) Ay (%)

1,35 5,34

CHINA CONSTRU

4,30

5,59 5,54 -0,54 2,40

-0,69 -0,23

BANK OF AMERI

625,00 2,38 13,10

STATE BANK OF 420,50 423,85

BARCLAYS PLC

1.700 2,66 33,79

185,80

-0,31

Ay (%)

-0,07

-0,70

43,66

DAX

3,04 4,98

36,39

18,40 18,48 18,30 -0,36 5,13DEUTSCHE TELE

38,21 353,7

VINCO VENTURE 7,1 33,2 105,8

Kapanış Yüksek Düşük Gün (%) Ay (%)

-1,97

43,13 29,34
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42,59 -1,9541,63

3,76 3,70

Gün (%) Ay (%)

422,7 0,05 -6,96

0,54 2,59

-1,70 -2,36

Yüksek Düşük

S&P 500 

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Kapanış Yüksek Düşük Gün (%) Ay (%)

0,90 13,32

Gün (%)

6,48

VODAFONE GROU 122,74 123,08 121,62 0,20 6

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

DüşükNIKKEI 225 Kapanış Yüksek 

0,68

LLOYDS BANKIN 44,09 44,28

36,42 36,61 36,12

NIFTY 50 Kapanış

JFE HOLDINGS 

6,5

MITSUBISHI UF 593,50 593,70 586,90

185,80 183,38

1.774 1.805

INFINEON TECH

10,55 10,41

ENEOS HOLDING

DEUTSCHE BANK 10,45

10,0

427,5 427,9

41,66

153,12

111,32

MICROSOFT COR 303,59 304,21 301,06

APPLE INC

ADVANCED MICR

DOW 30 

NASDAQ 100 

SUPPORT.COM I

Düşük

INTEL CORP 53,94

Kapanış

APPLE INC 153,12 153,49 148,61

53,76 0,09 0,41

4,98

4,83

Gün (%) Ay (%)

APPLE INC 153,12 153,49 148,61

Kapanış Yüksek 

8,60

3,04 4,98

114,48

148,61

111,26

Yüksek Düşük Gün (%) Ay (%)

1,29 7

3,04153,49

54,86

Emtia

Altın fiyatları, pazartesi günü hisse piyasalarındaki iyimserlikle

geriledikten sonra Asya piyasalarında yeniden yükselerek son 4 haftanın

en yüksek seviyelerine yakın bir seviyede işlem görüyor. Fed Başkanı

Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda gerçekleştirdiği

güvercin konuşma altını desteklemesine rağmen hisse piyasalarını daha

kuvvetli etkiledi. S&P 500 yeniden rekor tazelerken küresel hisse

piyasaları da güçlü şirket kazançları ve güvercin para politikasının devam

edeceğine dair beklentilerle yedinci aylık kazancına doğru yöneldi.

Powell’ın güvercin konuşması sonrasında piyasalarda oluşan iyimser

havayla birlikte haftaya 1.820 $ civarında başlayan ons altın, hisse

piyasalarının pazartesi günü rekor kırmasından sonra hafif bir düşüş

kaydetmişti. Asya işlemlerinde yeniden yükselişe geçen ons altın salı

günü 1.820 $ seviyesinde işlem görüyor.

Amerika kıtasını tehdit eden İda Kasırgası ABD’nin açık denizdeki büyük

petrol sahalarına doğru ilerlerken, petrol şirketleri dün ABD’nin Meksika

Körfezi’nde gerçekleştirdiği ham petrol üretiminin %91’ini kesti. Kesilen

üretim günlük yaklaşık 1,65 milyon varil civarında. Meksika Körfezi’ndeki

doğal gaz üretiminin %84,87’sinin kesildiği tahmin ediliyor. Petrol ve gaz

şirketleri, Meksika Körfezi’ndeki 560 platformun 279’unu tahliye etti.

OPEC ülkeleri çarşamba günü toplanarak küresel piyasaların durumunu

ve varyanttan etkilenen yakıt talebini tartışacak. OPEC’in günlük 400 bin

varillik bir artırımı daha uygulaması bekleniyor.Petrol üretim tesislerinin

kasırga nedeniyle ciddi bir darbe alması durumunda ülkede arz

endişeleri ile petrol fiyatlarının artışa geçeceği tahmin ediliyor. Brent

petrol güncelde 73,12 $ seviyesinde işlem görüyor.

Hisse

DocuSign Inc. (NASDAQ: DOCU), çeyreklik sonuçlarını Perşembe günü

piyasa kapanışının ardından yayınlayacak bir diğer önemli teknoloji

şirketi. Analistlerin beklentisi 488,71 milyon $’lık satışla birlikte hisse

başına 0,40 $ kâr yönünde. Uzaktan çalışma ve sosyal mesafe

önlemlerinin şirketleri dijital imzalara ve sözleşmeleri elektronik olarak

yönetmeye itmesiyle birlikte San Francisco merkezli yazılım şirketi dijital

hizmetlerine yönelik talepte patlayıcı bir büyümeye tanık oldu. Bu

trendler DocuSign'ı, Wall Street'te Zoom Video ve aşı üreticisi

Moderna'nın ardından 2020'nin en büyük yükselişlerinden biri. Şirketin

CEO'su Dan Springer'a göre, DocuSign hala erken büyüme aşamasında

ve Springer 50 milyar $’lık bir erişilebilir pazar öngörüyor. DocuSign

hisseleri bu yıl %35 yükselmenin ardından Pazartesi günün 303,64 $’da

kapattı. (Pozitif)

Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD ) hisseleri , PayPal'ın ABD

müşterilerinin platformunda bireysel hisse senedi ticareti yapmasına

izin vermenin yollarını araştırdığını bildirmesinin ardından düşüşünü

sürdürdü. Pazartesi günü yaklaşık %7 düştü. Şirket, düzenleyicilerin

gelirinin büyük kısmını oluşturan bir uygulamaya olası bir yasaklamayı

düşündüklerini söyledi. Robinhood'un hisseleri %6.9 düşüşle 43.64

$’dan kapandı. Hisse senedi Temmuz ayı sonlarında halka açıldı ve

Refinitiv verilerine göre o zamandan beri yaklaşık %25 değer kazandı.

(Negatif)

PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL ), ABD'li müşterilerinin

platformunda bireysel hisse senedi ticaretine izin vermenin yollarını

araştırdığına dair bir raporun ardından Pazartesi günü %3,6 yükseldi.

Şirketin 400 milyon hesabı var ve yılın başlarında ABD'de kripto para

ticareti başlattı. (Pozitif)



www.gedikyatirim.com.tr0 216 453 00 88

Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:                                                                        

 S&P 500 %0,43 DAX %0,90 FTSE 100 %0,08 NIKKEI 225 %-1,43
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Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:                                                                   

ALTIN  %-0,29  WTI  %-0,33 BRENT  %0,17

•S&P 500 endeksi dünü %0,43 yükselişle 4.528

seviyesinden kapattı. Endeks 4.537 ile tüm

zamanların en yüksek seviyesini test etti ve kapanışı

bu seviyenin altında gerçekleştirdi. Cuma günü Fed

Başkanı Powell konuşması güvercin tonda algılanmış

ve endekslerdeki alıcılı seyri desteklemişti. Faiz

artırım süreci için aceleci olmayacaklarını ve varlık

alım hızını düşürmek için bu yılın uygun olabileceğini

belirtmişti. Dünde açılışta endekslerde Powell etkisi

alıcılı seyri desteklerken, günün geri kalanında

endekslerde karışık seyirler görüldü. ABD'de İda

kasırgası nedeniyle enerji ve sigorta hisselerinde

düşüşler izlendi. Bugün için ABD CB tüketici güveni

izlenecek. Bu sabah vadeliler hafif alıcılı. Sözleşme

için 4.540 - 4.555 - 4.572 dirençler, 4.520 - 4.503 -

4.489 destekler olarak izleniyor.

•Avrupa borsaları dün günü genel olarak sınırlı

yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü

%0,32’lik yükselişle 15.886 puandan tamamladı. Bu

sabah hafif alıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde

yükselişlerde 15.957 – zirvenin bulunduğu 16.024 ve

16.100 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri

çekilmelerde ise 15.853 – 15.746 ve 50 günlük üssel

ortalama (15.686) destek konumundadır.

•Cuma günü Fed Başkanı Powell'ın güvercin tonda

söylemleri piyasaları desteklerken, Doların

gevşemesine ve ons altının da yukarı yönlü hareketini

sağladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi, varlık alım hızının bu

yıl düşürülmeye başlanabilir açıklaması sonrasında

yükselmeye başlamasına karşın, Fed'in faiz konusunda

aceleci olmayacaklarını belirtmesi, tahvildeki yükselişi

törpüledi. Tahvilin %1,30 altında seyri ve Dolar

endeksinin 93,00 puan altındaki görünümü, ons altını

1800$ üzeri hareketini korumasını sağlıyor. Bu hafta

ABD'de istihdam haftası olduğu için altın için kritik bir

hafta olabilir. Ons altın için 1823$ - 1831$ - 1840$

direnç noktaları olurken, 1807$ - 1798$ - 1786$

destekler olarak takip edilebilir.

•ABD'de İda kasırgası nedeniyle petrol fiyatlarında

yükseliş görülüyor. Kasırga, Meksika Körfezi'nde

üretimi durma noktasına getirdi ve kasırga etkisi

dağılana kadar petrol fiyatları üzerinde baskının

sürmesine neden olabilir. Yarın OPEC+ aylık toplantısı

var ve bu nedenle fiyatlamalar açısından önemli

olabilir. Brent petrol için 71,45$ - 70,75$ - 69,94$

destekler, 72,35$ - 73,10$ - 73,81$ direnç noktaları

olarak takip edilebilir.
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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.


