
ABD Piyasalar Tatil Nedeni İle Kapalı 

09:00 Euro Bölgesi

10:30 İngiltere

Almanya Fabrika Satışları

Bank of England MPC Üyesi Saunders'ın 

Konuşması

Tüm Gün

11:30 İngiltere
İnşaat PMI Verisi (Satın Alma Yöneticileri 

Endeksi)

11:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi

JPYUSD 109,80 109,84 109,69 0,00 0,00

BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat Ülke Açıklama

EURUSD 1,38 1,39 1,38 -0,19 -0,20

GBPUSD 1,38 1,39 1,38 -0,08 0,41

WTI 71,76 72,60 71,58 -1,17 2,05

Brent 1,19 1,19 1,19 -0,10 0,90

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

Altın 68,5 69,3 68,3 -1,13 0,60

0,53 -0,53

Hang Seng 3.615 3.621 3.580 0,93 4,54

Shangai 1.828 1.834 1.827 -0,29 3,70

-0,034

CAC 40 29.657 29.693 29.469 1,82 6,60

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

0,22

FTSE 100 6.690 6.758 6.667 -1,08 -1,86

G.Düşük Gün (%) Ay (%)

S&P 500

DAX 7.138 7.182 7.124

35.269

15.364 15.376 15.284

15.781 15.869 15.690

Nikkei 225 26.040 26.083 25.827

Emtia ve Parite
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PİYASA VERİLERİ

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

35.369 35.423

0,21 3,56

Nasdaq -0,37 0,13

0,46

Dow Jones

-0,37

Avrupa Kapanış G.Yüksek 
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ABD piyasaları bugün İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olacak; bu nedenle,

piyasalarda sakin faaliyet gözlemlenebilir. Nasdaq, geçtiğimiz cuma gününü

yeni bir zirveyle bitirdi ancak diğer iki ana endeks, ekonomik toparlanmanın

temposuna ilişkin korkuları artıran, beklenenden daha zayıf ABD Tarım Dışı

İstihdam Raporu’nun ardından düşüş yaşadı. ABD’de tarım dışı istihdam,

geçtiğimiz cuma günü ağustos ayında 235 bin kişi arttı. Temmuz ayında 943

bin ile pandemi sürecindeki en iyi yükselişi gösteren istihdam son ayda

beklentilerin oldukça altında kaldı. Beklenti 750 bin kişi artış olması

yönündeydi. Fakat önceki ayın verisi 1 milyonun üzerine yukarı yönlü revize

edildi. İşsizlik oranı, %5,2 seviyesini korurken saatlik kazançlar ise aylık

bazda %0,6 arttı. Bu oran, Nisan sonrası en iyi aylık yükseliş oranı oldu.

Kazançlar yıllık bazda %4,3’e yükselerek Şubat sonrası en iyi artışı gösterdi.

Genel olarak değerlendirdiğimizde, veri setinin kazançlar kısmı beklentilerin

üzerinde ve olumlu, istihdam rakamı ise beklentilerin oldukça altında

açıklandı.

Bu hafta ABD ekonomi takviminde takip edilecek veriler arasında üretici

fiyat enflasyonu rakamları en önemli veri olacak. Cuma günkü Tarım Dışı

İstihdam raporunda yaşanan büyük kayıptan sonra işsizlik başvurusu

rakamları normalden daha çok dikkat çekebilir. Cuma günü yayınlanacak

olan ağustos ayı ÜFE raporu, enflasyon baskısının seyrini gösterecek. Hızlı

ekonomik toparlanmanın arz-talep arasında dengesizlik yaratması ile

Temmuz verileri on yılın en büyük yıllık artışını gösterdi. Fed, yüksek

fiyatların geçici olacağını belirtse de kalıcı fiyat baskılarının, Fed’in

genişlemeci politikasını beklenenden daha hızlı bir şekilde değiştirmesine

neden olabileceğine dair endişeler var.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da şahin açıklamalarda bulunan bazı

politikacıların, son enflasyon artışları nedeniyle salgın döneminde başlayan

teşvik programını yavaşlatmaya başlama çağrılarına karşı perşembe günü

toplanıyor. Euro bölgesindeki enflasyon, 3% ile 10 yılın en yüksek seviyesine

ulaşmıştı. ECB, enflasyondaki artışın geçici olabileceğine işaret etse de bazı

yetkililer farklı düşünüyor. Piyasalar, Euro bölge enflasyonunun daha

istikrarlı olma ve ECB’nin teşviki azaltma olasılığına tepki vermeye başlıyor.

Bu haftaki toplantıda teşviki azaltıp azaltmama konusunun tartışılması

bekleniyor.

Salı günü Çin, ağustos ayına ait ticaret verilerini paylaşacak. Çarşamba günü

ise yine geçen aya ait hem tüketici hem de üretici enflasyon rakamları

paylaşılacak. Ülke ekonomisindeki toparlanmanın, Delta varyantının

yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ivme kaybettiğini

gösteren son zayıf ekonomi verileri sonrasında bu rakamlar açıklanacak.

Cuma günkü özel bir ankete göre Çin’in hizmet sektöründeki faaliyeti,

ağustos ayında sert bir küçülme yaşadı. Benzer bir imalat anketi ise geçen

ayki fabrika aktivitesinin yaklaşık bir buçuk yıl içinde ilk kez küçüldüğünü

gösterdi.

Frankfurt merkezli Deutsche Boerse AG'nin bir birimi olan endeks

işletmecisi Qontigo, DAX Endeksi’nde üye sayısının 30'dan 40'a çıkarıldığını

duyurdu. Böylelikle otomobil üreticisi Porsche ve spor giyim markası Puma

endekse giren yeni şirketler arasında yer aldı. Diğer yeni üyeler arasında,

uçak üreticisi Airbus ve online moda perakendecisi Zalando da yer alıyor.

Gerçekleşen reform ile şirketlerin üyeler arasına girebilmesi için iki yıl

boyunca kârlı olduklarını göstermeleri yönünde düzenleme getirildi.

Değişikliklerin 20 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.
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41,18 0,0740,69

DAX
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11,12 11,20 11,01 -0,20 6,53E.ON SE
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BANK OF CHINA 2,77 2,77

1,28 19,87

1,05
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Emtia

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ihracatçısı Suudi Arabistan'ın hafta

sonu Asya için ham petrol fiyatlarını düşürmesinin ve talep endişelerinin

ve küresel piyasaların iyi tedarik edildiğinin sinyallerini vermesinin

ardından pazartesi günü %1'den fazla düşerek kayıplarını artırdı. Kasım

ayı için Brent ham petrol vadeli işlemleri 90 sent veya %1,2 düşüşle varil

başına 71.71$'a geriledi. Devlet petrol devi Suudi Aramco, pazar günü

yaptığı açıklamada, müşterilerine, en büyük alım bölgesi olan Asya'ya

satılan tüm ham petrol için Ekim ayı resmi satış fiyatlarını (OSP) varil

başına en az 1 $ düşüreceğini bildirdi. Asya rafinerileri arasında yapılan

bir ankete göre, fiyat indirimlerinin beklenenden daha fazla olduğu

gözlemlendi. İran, nükleer görüşmelere yeniden başlamaya hazır

olduklarını ifade etti.

Beklenti altında artan istihdam rakamı, Fed’in varlık azaltımı için aceleci

davranmayacağı görüşünü artırdı. Dolar gerilerken gelişen ülke paraları,

altın ve gümüş gibi emtia grubu ise yükselişe geçti. Altın fiyatları, önceki

haftanın kazançlarının bir kısmını geride bıraktı ve pazartesi günü

1.830$'ın altında işlem gördü. Dolardaki satış baskısı, geçtiğimiz cuma

günü fiyatları 1.835$'a yükseltmişti. ABD dolarındaki aşağı yönlü

hareket, 235 bin ile 750 bin olan piyasa beklentilerinin çok altında gelen

zayıf Tarım Dışı İstihdam verilerinin Fed'in tahvil alım programı azaltma

planını geciktirebileceği beklentisiyle desteklendi diyebiliriz. ABD ve

Kanada'nın pazartesi günü İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olması

nedeniyle, tüccarlar sakin bir seans bekleyebilirler. Piyasa odak noktasını

bu hafta ECB'nin Faiz Oranı Kararına kaydırıyor. Merkez bankasının şahin

duruşu, ABD Dolar Endeksi üzerinde daha fazla baskı yaratırken Altın'ın

1.850$'a doğru yükselmesine yardımcı olabilir.

Hisse

Boeing (NYSE: BA), Singapur'un havacılık düzenleyicileri pazartesi günü

yaptığı açıklamada, Boeing Co 737 MAX'ın uçağın yere indirilmesinden

iki yıldan fazla bir süre sonra hizmete geri dönmesini onaylayarak Asya

Pasifik bölgesinde bunu yapan en son ülke olduğunu açıkladı. Şirket,

mayıs ayında yaptığı bir sunumda, Singapur Havayolları'nın altı uçağa

sahip olduğunu ve 31 Mart 2022'de sona eren mali yılda sekiz uçağı

daha teslim almayı planladığını belirtti. (Pozitif)

Kroger Company (NYSE:KR) şirket 2021 ikinci çeyrek sonuçlarını 10

Eylül Cuma günü piyasa açılışı öncesinde yayınlayacak. Analistlerin

beklentisi 30,56 milyar $’lık satışla birlikte hisse başına 0,6281 $ kâr

yönünde. Tüketicilerin bir yıl süren e-ticaret alışverişi ardından normal

alışveriş alışkanlıklarına geri dönmesiyle birlikte Kroger haziran ayında

yakıt hariç olmak üzere aynı mağaza satışlarının analistlerin

tahminlerinden daha yavaş bir oranda düştüğünü açıkladı. 2019'un aynı

çeyreğiyle kıyaslandığında, yakıt da dahil olmak üzere toplam satışlar

%10,9 büyüdü. Ancak Cincinnati merkezli şirket salgın döneminde

edinilen bazı davranışların kalıcı hale gelmesinden fayda sağlamaya

devam ediyor. Bu davranışlardan biri, daha yüksek marjlı ürünler olan et

ve sebze gibi taze ürünlerin tüketimindeki artış. Satışların artması ve

şirketin ABD'nin COVID-19'a karşı aşılama çalışmalarına katılımıyla

birlikte Kroger hissesi bu yıl %50 değer kazandı. Şirket ülke genelinde

milyonlarca kişiye aşılama yaparak, eczane ve süpermarket bölümleri

için daha fazla devamlı müşteri kazandı. Kroger 30 Haziran'la

tamamlanan bir yılda 132,5 milyar $’lık rekor bir satış kaydetti. (Pozitif)

GameStop Corp (NYSE: GME), şirket ikinci çeyrek sonuçlarını 8 Eylül

Çarşamba günü piyasa kapanışının ardından yayınlayacak. Analistlerin

ortalama beklentisi 1,12 milyar $’lık satışla birlikte hisse başına 0,66 $

zarar yönünde. (Nötr)



Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:                                                                   

ALTIN  %-1,13  WTI  %-1,17 BRENT  %-0,10
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Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:                                                                        

 S&P 500 %-0,03 DAX %-0,37 FTSE 100 %-1,08 NIKKEI 225 %0,53

•S&P 500 endeksi haftayı %0,03 kayıpla 4.535

seviyesinden kapattı. Cuma günü Ağustos ayına dair

açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin

altında gerçekleşti. İşsizlik oranı piyasa beklentisi

doğrultusunda, ortalama saatlik kazançlarda bir

önceki döneme göre sınırlı bir artış kaydetti. Veri,

piyasalarda olumlu yorumlanmazken, Fed'e dair

beklentileri de güçlendiremedi. ABD Başkanı Biden,

zayıf gelen istihdam verilerine neden olarak Delta

varyantını gösterdi. Açıklanan tarım dışı istihdam

verisi sonrasında da ABD borsalarında karışık seyirler

görüldü. Bugün ABD'de piyasalar tatil olduğu için

önemli bir veri akışı görülmüyor. Bu sabah vadeliler

karışık işlem görüyor. Sözleşme için 4.523 - 4.509 -

4.496 destekler, 4.540 - 4.551 - 4.565 dirençler olarak

takip edilebilir.

•Avrupa borsaları cuma gününü düşüşlerle

tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %0,35’lik

kayıpla 15.778 puandan tamamladı. Bu sabah yataya

yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yukarı yönlü

hareketlerde 15.837 – 15.894 ve 15.970 seviyesi

direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 50

günlük üssel ortalama (15.700) - 15.615 ve 15.500

seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

•Ons altın açıklanan ABD tarım dışı istihdam

verisinden destek bularak 1800$ üzerindeki seyrini

korumaya devam ediyor. Cuma günü Ağustos ayına

yönelik açıklanan tarım dışı istihdam verisi

beklentilerin altında gerçekleşti. Verinin detayları

piyasaları tatmin etmedi. En son Jackson Hole

sempozyumunda konuşan Fed Başkanı Powell,

istihdamda hala salgından önceki seviyelerde

olmadıklarını ifade etmişti. Bu nedenle istihdam

verileri biraz daha önemli çünkü ne kadar hızlı

toparlanırsa, Fed'de bir o kadar erken aksiyon alabilir.

Bu beklentileri desteklemeyen bir veri, Dolar negatif,

altın pozitif olarak yorumlandı. Ons altında bugünde

verinin etkisi sürebilir. Bugün için önemli bir takvim

görülmüyor. Ons altın için 1832$ - 1839$ - 1847$

dirençler, 1819$ - 1812$ - 1804$ destekler olarak

izlenebilir.

•Brent petrol yeni haftaya satıcılı başladı. Suudi

Arabistan, Eylül ayına göre Ekim ayında Asyalı

müşterileri için ham petrol fiyatlarını düşürdü. Yapılan

bu indirim, petrol fiyatlarının da geri çekilmesine

neden oldu. Arabistan'ın pazar payını kaybetmemek

için bu indirimi yaptığı ifade ediliyor. Brent petrol için

71,10$ - 70,22$ - 69,29$ destekler, 72,31$ - 73,13$ -

74,11$ dirençler 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.


