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PİYASA VERİLERİ

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

35.313 35.407

0,33 4,28

Nasdaq -0,07 1,64

1,36

Dow Jones

S&P 500

DAX 7.150 7.187 7.120 -0,07 0,96

FTSE 100 6.759 6.785 6.730 1,18 1,24

G.Düşük Gün (%) Ay (%)

35.287

15.309 15.380 15.302

15.824 15.982 15.773

0,03

CAC 40 28.516 28.626 28.413 0,23 2,64

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

Nikkei 225 26.026 26.359 25.982 -0,01 -0,80

Hang Seng 3.585 3.591 3.558 0,50 3,49

Shangai 1.816 1.818 1.813 0,01 -0,33

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

Altın 68,3 68,4 67,8 -0,42 -3,27

WTI 71,35 71,48 70,92 -0,34 -1,18

Brent 1,18 1,18 1,18 0,04 -0,22

EURUSD 1,38 1,38 1,38 0,07 -0,74

GBPUSD 1,38 1,38 1,38 0,03 -0,61

JPYUSD 109,98 110,12 109,92 0,00 0,00

BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat Ülke Açıklama

12:00 Euro Bölgesi

15:30 ABD

Üretici Fiyat Endeksi

İşsilik Haklarından Yararlanma 

Başvuruları

17:00

15:30 ABD Ticaret Dengesi

15:30

Wall Street'in ana endeksleri, S&P 500'ün Ağustos ayında %2,9'luk bir artış

kaydetmesiyle son zamanlarda rekor seviyelere ulaştı. Küresel piyasalarda

tüm dikkatler, Fed'in para politikası açısından kritik önemdeki ABD tarım dışı

istihdam verilerine çevrildi. Jackson Hole'dan sonra artan risk iştahı biraz

daha sakinleşirken düşüş beklentileri de dile getirilmeye başladı. Citigroup

ABD Baş Stratejisti Tobias Levkovich, S&P 500 için olumsuz

değerlendirmelerde bulundu. Levkovich’e göre S&P 500 endeksinin bu yılı 4

bin seviyesinde kapatacağı, Haziran 2022’ye kadar da 4 bin 350’ye çıkacağı

görüşünde değişiklik olmadığını açıkladı. Hükümetin Cuma günkü istihdam

raporu öncesinde yayınlanan ADP raporu, ABD özel işverenlerinin Ağustos

ayında beklenenden çok daha az işçiyi işe aldığını gösterdi. Özel maaş

bordroları geçen ay 374.000 arttı, 613.000'lik bir tahmine karşı veri

beklentilerin altında açıklandı. ABD’de özel sektördeki istihdam piyasasını

ölçen ADP, Ağustos ayında beklentilerin yarısı kadar artış gösterdi. Temmuz

ayında 326 bin kişi artış gösteren istihdam, Ağustos ayında 48 bin kişi

artarak 374 bin oldu, beklenti ise 613 bin idi. Geçen haftaki işsizlik maaşı

başvuruları da 5 bin kişi artarak 353 bine yükselmişti. İstihdam sektörü

pandemi başına göre hızlı bir toparlanma gösteriyor, fakat Ağustos ayında

delta varyantındaki artış ve vaka sayısının yükselmesi nedeniyle istihdam

piyasasında durgunluk olduğu görüldü. Cuma günü açıklanacak tarım dışı

istihdamın 750 bin kişi artması bekleniyor. Temmuz’da 943 bin ile pandemi

sürecindeki en hızlı artışı gösteren tarım dışı istihdamda salgına bağlı

görülecek düşüş FED’in para politikasındaki yavaşlama beklentisini

kuvvetlendirebilir. Fed Başkanı Powell, Cuma günkü toplantıda yaptığı

konuşmasında istihdam piyasasının iyi ilerlediğini belirtti, ancak henüz

pandemi öncesi farkın kapatılmadığına da dikkat çeken Powell, olumlu

görümün devam etmesini beklediklerini belirtmişti.

ABD’de ISM imalat endeksi Ağustos’ta siparişler ve üretimdeki artışla

yükseldi. ISM imalat endeksi Ağustos’ta 59.5’ten 59.9’a yükseldi. Ödenen

fiyat endeksi 79.4 ile Aralık’tan beri en düşük seviyeye geriledi, ancak

pandemi öncesi seviyelerin üzerinde gerçekleşti. ISM imalat anket Yöneticisi

Timothy Fiore şirketlerin artan talebi karşılamakta zorlandığını, imalat

sektörünün tüm katmanlarının hammadde sıkıntıları, artan emtia fiyatları

gibi gelişmelerden olumsuz etkilendiğini belirtti.

Euro Bölgesi’nde ise imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI)

Ağustos ayında 61.4 seviyesine geriledi. Endeks Temmuz ayındaki seviyesi

olan 62.8'e kıyasla düşüş gösterdi. Endeks böylelikle Şubat 2021'den beri en

düşük seviyesine indi. Veri, gerileme göstermesine karşın 14 aydır

genişleme seviyesi olan 50'nin üzerinde seyrediyor. Avrupa'da fabrikaların

yerine getirilememiş siparişleri Ağustos ayında, firmaların küresel arz

zincirindeki yaygın tıkanıklıklardan dolayı talebi karşılamakta zorluk çekmesi

ile birlikte rekor seviyede yükseldi. Euro Bölgesi ekonomisi Koronavirüs

kapanmalarından toparlanırken, parça ve ham madde yetmezliği ve nakliye

kapasitesi eksikliği ilk beklentilerin altında bir seyir izliyor ve bu durum

toparlanmanın gecikmesi tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Bugün, 12:00’da Euro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi açıklanacak. Beklenti

verinin aylık bazda %1,1, yıllık bazda ise %11 seviyesinde açıklanması

yönünde. ABD’de ise 15:30’da açıklanacak birden fazla veri bulunuyor.

ABD’de, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, Ticaret Dengesi ve

Tarım Dışı Üretkenlik (2.Çeyrek) verileri takip edilecek. 17:00’da ise Fabrika

Satışları ve 20:00’da FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması izlenecek.
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Altın yatırımcılarının cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam

verisine odaklanmasıyla altın yatay bir seyir izliyor. ABD’de çarşamba

günü açıklanan veriler ekonominin gidişatıyla ilgili çelişkili sinyaller verdi.

ADP istihdam verisi şirketlerin beklenenden çok daha az işe alım

yaptığına işaret ederken özel raporlar imalatın Ağustos ayında

beklenenden daha güçlü toparlandığını belirtiyor. Kotak Securities

Kıdemli Analisti Madhavi Mehta, beklenenden güçlü gelecek tarım dışı

istihdam verisinin doları destekleyeceğini ve altın fiyatları üzerinde baskı

yaratacağını belirtti. Powell’ın güvercin konuşması sonrasında

piyasalarda oluşan iyimser havayla birlikte haftaya 1.820 dolar civarında

başlayan ons altın, hisse piyasalarının pazartesi günü rekor kırmasından

sonra hafif bir düşüş kaydetmişti. Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı

istihdam verisi öncesinde yatay bir seyir izleyen ons altın, perşembe

günü 1.810 $ seviyesinde işlem görüyor.

Petrol, OPEC+'ın Ekim ayında üretimi artırma planında herhangi bir

değişiklik yapmaması sonrasında geriledi. Batı Teksas Petrolü (WTI), New

York piyasasında %0,5 düşüş kaydederken ABD’de resmi veriler geçen

hafta ham petrol stoklarında 7,2 milyon varillik bir düşüş yaşandığına

işaret etti. Salı günü açıklanan özel sektör verileriyse petrol stoklarının

arttığını gösteriyordu. OPEC üyeleri ile Rusya’nın da dahil olduğu

partnerlerinden oluşan OPEC+ çarşamba günü video konferans olarak

gerçekleştirilen kısa toplantı sonucunda petrol üretim artışı planlarını

olduğu gibi koruma kararı aldı. OPEC+ üyeleri geçen yıl koronavirüs

pandemisi nedeniyle kıstıkları petrol üretiminin yaklaşık %45’ini yeniden

başlatmış durumda. Üretimin kademeli şekilde Eylül 2022’ye kadar

tamamıyla canlandırılması hedefleniyor. Kasım vadeli Brent petrol,

Londra ICE Futures Europe piyasasında %0,4 düşüşle varil başına 71,31

$’a geldi.

Hisse

Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN), CEO'su Andy Jassy gelecek aylarda

teknoloji ve kurumsal alanda küresel çapta 55 bin kişilik işe alım

yapmayı planladıklarını bildirdi. Yönetim, salgın kaynaklı e-ticarete

yönlenme ile birlikte online alışverişlerde bir yıl süren patlamanın

ardından Amazon’un beklentileri aşmakta zorlanabileceğini belirtti.

Evercore ISI hisse için "yüksek performans" derecesi ve 4.200 $’lık bir

fiyat hedefi sunuyor. (Nötr)

Pfizer Inc (NYSE: PFE) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hastaneye

yatırılmamış, semptomatik yetişkin hastalarda COVID-19 için oral

antiviral tedavisinin orta-geç aşamalı bir denemesine başladığını belirtti.

Pfizer, Merck & Co Inc. ve İsviçreli farmasötik şirketi Roche Holding AG

dahil olmak üzere hastalığın erken belirtilerinde alınacak ilk antiviral

hapı geliştirmek için yarışıyor. Şirketler Çarşamba günü, COVID-19

enfeksiyonunun önlenmesi için geç aşama bir molnupiravir denemesine

başladıklarını söyledi. Pfizer, Temmuz ayında PF-07321332 denemesinin

başarılı olması halinde dördüncü çeyrekte potansiyel bir acil kullanım

izni başvurusunda bulunacağını belirtmişti. (Pozitif)

Ambarella Inc. (NASDAQ: AMBA), 31 Temmuz 2021'de sona eren 2022

mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. 2022 mali

yılının ikinci çeyreğine ilişkin gelir, 2021 mali yılının aynı dönemindeki

50,1 milyon $’dan %58 artarak 79,3 milyon $’a ulaştı. Hisse başına

kazanç ise 0,35 $ olarak açıklandı. 2022 mali yılının ikinci çeyreğinde,

Ambarella'nın Yönetim Kurulu, önceki 50 milyon $’lık geri alım

programının 30 Haziran 2022'de sona eren on iki ay daha uzatılmasını

onayladı. Video çip üreticisi şirket, dün %27 kazanç sağladı. Piyasa

beklentilerinin üzerinde gelir açıkladıktan sonra şirket şubat ayından bu

yana en iyi günlük kazancını sağladı. Ambarella’nın tedarik zincirinde

aksaklıkların ardından senenin ikinci yarısında bir toparlanma

beklediğini söyledi. (Pozitif)
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Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:                                                                        

 S&P 500 %0,03 DAX %-0,07 FTSE 100 %1,18 NIKKEI 225 %-0,01
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Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:                                                                   

ALTIN  %-0,42  WTI  %-0,34 BRENT  %0,04

•S&P 500 endeksi dünü %0,03 artışla 4.524

seviyesinden kapattı. Dün açıklanan ADP özel sektör

istihdamı beklentilerin altında gerçekleşti. ABD'de

istihdam haftası olması sebebiyle veriler oldukça

önemli. Dünkü veri, Ağustos ayında iş gücü

piyasasındaki toparlanmanın yavaşladığına dair bir

sinyal verirken, gözler yarın açıklanacak olan tarım

dışı istihdam verisinde. Yarınki veri eğer beklentilerin

altında kalırsa, iş gücü piyasasına dair yorumu daha

da güçlendirebilir. Sözleşme için 4.505 - 4.490 - 4.476

destek noktaları olarak izleniyor. Yukarıda 4.528 -

4.545 ve 4.561 direnç noktaları olarak karşımıza

çıkıyor.

•Euro Bölgesi’nde güçlü gelen ve son on yılın en

yüksek seviyesini gören TÜFE rakamı sonrasında ECB

üyelerinden gelen varlık alım programı konusundaki

şahin açıklamalar ön plana kalmaya devam ediyor.

Avrupa borsaları dün günü genel olarak yükselişlerle

tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü yataya yakın

bir kapanışla 15.814 puandan tamamladı. Bu sabah

hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde geri

çekilmelerin devamında 15.746 – 50 günlük üssel

ortalama (15.691) ve 15.615 seviyeleri destek olarak

takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 15.820

– 15.894 ve 15.970 seviyeleri direnç konumundadır.

•Petrol fiyatları temkinli seyrini koruyor. Dün OPEC+

aylık toplantısı takip edildi. Toplantıdan sürpriz bir

karar çıkmadı. En son alınan, Ağustos-Aralık dönemi

günlük 400 bin varil üretim artışı yapılacak kararlarını

korumaya devam ediyorlar. Salgın nedeniyle bu

kararla ilgili değişen bir durum yok, mevcut karar

korunuyor. Yeni bir gelişmenin bulunmaması, petrol

fiyatlarında da oynaklığın önüne geçmiş durumda.

ABD'de İda kasırgası nedeniyle bu hafta sınırlı

yükselen petrol fiyatlarında artık kasırga kaynaklı bir

etkinin olduğu gözlemlenmiyor. Brent petrol için

71,89$ - 72,66$ - 73,40$ direnç noktaları, 70,75$ -

70,00$ - 69,32$ destek noktaları olarak görülüyor.

•Ons altın bu hafta 1800-1820$ aralığına kendisini

sıkıştırmış durumda. Bu dar aralıkta seyreden altın için

yarın açıklanması beklenen ABD tarım dışı istihdam

verisi oldukça önemli. Veri yarın altın üzerinde

oynaklığa neden olabilir. Veri öncesi altında kararsız

bir görünüm olduğu için yatay bir bant aralığında

seyirler görülüyor. Dün açıklanan ve beklentilerin

altında kalan ABD ADP özel sektör istihdam verisinin

de altın üzerinde etkisi sınırlı kaldı. Ons altın için

1803$ - 1794$ - 1786$ destek noktaları olarak takip

edilebilir. Yukarıda 1816$ - 1824$ - 1834$ direnç

noktaları olarak görülüyor.
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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.


