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IFO İş Ortam Güven Endeksi

Yeni Konut Satışları

17:00 ABD FED Başkanı Powell'ın Konuşması

ABD tahvil getirilerindeki yükselişle piyasaya yansıyan enflasyon

endişelerine rağmen hisse rallisi durmak bilmiyor. Önde gelen

Amerikan endeksleri Perşembe gününü %1’in üzerinde yükselişle

kapatırken bu sabah vadeli piyasada S&P 500 kontratı %0,1 yükseliş

kaydediyor. ABD getiri eğrisindeki uzun vadeli taraftaki yükseliş de

dikkat çekiyor. 30 yıllık tahvilin getirisi 18 ayın en hızlı artışıyla 12,6

baz puan birden yükselerek %1,93’e çıktı. 10 yıllık getiri de

perşembe günü 13 baz puan birden yükseldi. Fed’in tahmin

ettiğinden erken sıkılaşabileceğine dair piyasa yorumları da artıyor.

Eski New York Fed Başkanı William Dudley yükselen fiyat baskısına

yanıt vermede ağır kalan Fed’in “normalden daha fazla sıkılaşmak

zorunda kalabileceğini” belirtti. ABD Merkez Bankası Başkanı

Jerome Powell, Fed’in varlık alım azaltımına ne zaman başlayacağı

konusunda hala nihai bir karar almadığını, tapering’in 2022 ortasında

bitecek şekilde yapılmasının uygun olacağını ve kasım gibi

başlayabileceğini söyledi. Uzmanlara göre bu beklenenden ve

2014’teki tapering’den daha hızlı bir sıkılaşma süreci anlamına

geliyor. Powell, faiz artarken tahvil alımlarının devam etmesinin

mantıksız olacağına da dikkat çekerek “gerekirse faizleri artırmadan

önce tapering’i hızlandırabiliriz de” dedi ve 2022 yılında da

beklenilenden daha hızlı bir şahinleşme görülebileceğinin sinyalini

verdi.

Asya hisseleri Cuma günü, Evergrande'nin akıbeti konusundaki

sürekli belirsizlikten zarar gördü. MSCI'nin Japonya dışındaki en

geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi %0,1 kaybetti ve haftalık %0,68

kayıp için belirlendi. Avustralya hisseleri %0.41 düşerken Hong Kong

göstergesi çoğunlukla yatay seyretti. Şirketin hisseleri, bir gün önce

%17,6 sıçradıktan sonra Cuma günü %5,2 düştü. Geçtiğimiz

gün Evergrande için geniş çaplı talimat listesi hazırlayan Çin finansal

sektör regülatörleri şirketin yarım kalmış gayrimenkul projelerini

tamamlamaya odaklanmasını ve kısa vadede dolar cinsi tahvillerinde

temerrüde düşmekten kaçınmasını istedi. Görüşmelerde yetkililerin

Evergrande’ye finansal destek önerdiğine yönelik bir işaret oluşmadı.

Kaynak politika yapıcıların kimlerin Evergrande tahvili tuttuğunu

öğrenmeye çalıştığını bildirdi. Çin, yerel hükümetleri Evergrande'nin

batma ihtimaline karşı hazırlıkları olmaları konusunda uyardı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında ve tahvil alım

programının büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. Karar oybirliği ile

alındı. BoE, gösterge faiz oranını tüm zamanların en düşük seviyesi

olan %0.1'de sabit bıraktı. BoE, Varlık Alım Programını da 895 milyar

GBP olarak bıraktı. Programın 875 milyar GBP'lik kısmı tahvil, 20

milyar GBP'lik kısmı şirket tahvil alımından oluşmaya devam edecek.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları, sürpriz biçimde 16 bin artış

kaydederek 351 bine yükseldi. Veri bir ayın en yüksek seviyesi olarak

kayda geçti. ABD’de ekonomik büyümenin teşviklerin çekilmesiyle

yılın üçüncü çeyreğinde yavaşlaması bekleniyor. Ülkede eylül ayında

delta varyantı endişeleri ve arz zincirindeki sıkıntılar nedeniyle

hizmet ve imalat PMI endeksleri de geriledi.

http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/
http://www.gedikyatirim.com.tr/


Gün (%) Ay (%)

4,24 4,17 -0,71 -3,45

10,69

1,48 -5,09

Gün (%)

-6,58

Düşük

728,00 2,96 20,67

2,54 1,71

0,67

1,58

3,90

COAL INDIA LT 166,65 169,45

VODAFONE GROU

317 0,31

2,97

749,35

165,55 -0,42 22,36

2,46

Ay (%)

Ay (%)Gün (%)

44,09

6.567,0 2,65 7,14

4,10

BHARTI AIRTEL 748,30

-0,92

LLOYDS BANKIN

TATA MOTORS L

HANG SENG

322,3

5,45

319,6327,0

Kapanış Yüksek Düşük

www.gedikyatirim.com.tr

BANK OF CHINA 2,72 2,76

0 216 453 00 88

IND & COMM BK 4,20

CHINA CONSTRU

2,72

5,52 5,41 -0,55 -3,71

-0,37 0,74

DAX

0,67 -1,86

2,17

11,02 11,06 10,96 0,46 -1,34E.ON SE

21,23 53,9

TRANSCODE THE 4,0 53,4 35,4

Uluslararası Piyasalar Günlük Bülten 24.09.2021

41,88 3,8640,65BANK OF AMERI

12,92

0,23 15,17

Yüksek Düşük

7

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

S&P 500 

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Kapanış Yüksek Düşük Gün (%) Ay (%)

Kapanış Yüksek Düşük Gün (%) Ay (%)

0,09

45,06 45,13

17,67 17,67 17,45

ROLLS-ROYCE H 126,94 127,30 122,68

114,34

NIFTY 50 Kapanış

TOKYO ELECTRI

3,2

MITSUBISHI UF 667,80 668,40 657,20

116,28 114,32

321 327

DEUTSCHE TELE

10,69 10,53

SOFTBANK GROU

DEUTSCHE BANK 10,66

5,3

6.620,0 6.679,0

NIKKEI 225 Kapanış Yüksek 

41,69

13,71

146,83

MICROSOFT COR 299,56 300,89 297,54

FORD MOTOR CO

APPLE INC

DOW 30 

146,83 147,07 145,65

Kapanış Yüksek 

NASDAQ 100 

REWALK ROBOTI

Düşük

INTEL CORP 54,03

Kapanış

APPLE INC 146,83 147,07 145,65

53,60

0,51

0,67 -1,86

147,07

13,36

145,65

Yüksek Düşük Gün (%) Ay (%)

0,33 -1

3,6313,74

54,30 0,99 0,41

4,82

-1,86

Gün (%) Ay (%)

APPLE INC

Emtia

Altın, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükselişle perşembe günü 6

haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra Evergrande’nin

yaratabileceği borç krizine dair endişelerle yeniden yükseldi.

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL

’deki yükselişle 490 TL’nin üzerinde tutunmayı başardı.

Evergrande’nin perşembe günü vadesi gelen 83,5 milyon $'lık faiz

ödemesiyle ilgili hiçbir açıklama yapmaması piyasada endişeleri

yeniden artırdı. Çin hükümeti de yerel yönetimleri şirketin

batmasına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı. Borç

krizinin finansal sistemin tamamına yayılmasıyla güvenli liman

altına olan talep artabilir. Haftaya 1.755 dolar civarında başlayan

ons altın, Evergrande’nin borç krizinin tüm finansal sisteme

yayılabileceğine dair endişelerle kademeli bir şekilde yükselerek

çarşamba günü 1.785 $'a kadar ulaşmıştı. Fed’in varlık alımlarının

azaltılabileceğiyle ilgili mesajları ve tahvil faizlerindeki yükseliş

sonrasında 6 haftanın en düşük seviyesine gerileyen ons altın,

cuma günü yeniden yükselerek 1.751 $ civarında işlem görüyor.

Petrol fiyatları, ABD'deki güçlü fırtınaların ardından küresel arz

endişeleri nedeniyle Cuma günü dördüncü gününe yükseldi ve

Çin'in devlete ait ham petrol rezervlerini ilk kez halka açık olarak

satması, yükselişte anlık bir düşüşe neden oldu. Brent ham

petrolü, Perşembe günü iki ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan

ve Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde kapattıktan

sonra, varil başına 77,37 $'a ulaştı. ABD petrolü, önceki seansta

%1.5 ile Ağustos ayının başından beri en yüksek kapanışını

gerçekleştirerek %0.1 artışla varil başına 73.36$'a

yükseldi. Analistler, "Ida Kasırgası kesintilerinden kaynaklanan

uzun süreli toparlanma ve güçlü talep, petrol stoklarını tüketiyor."

Diye belirtiyor.

Hisse

Carnival Corporation (NYSE: CCL ) şirket, üçüncü çeyrek

sonuçlarını bu Cuma açıklayacak. Dün erken saatlerde şirket,

gelecek ayın sonuna kadar filosunun %50'sini denize indirmek ve

yolcularla birlikte yola çıkmak istediğini söyledi. Şirketin parlak

bir geleceği olduğuna inanan bir kişi Credit Suisse analisti

Benjamin Chaiken. Çarşamba günü, Carnival'ın ABD hissesi için

40$'lık bir fiyat hedefiyle açık bir şekilde daha iyi performans

(satın alma) tavsiyesini yineledi. Bu, şu anki seviyesinin

neredeyse iki katı. (Pozitif)

Nike Inc. (NYSE: NKE), ilk çeyrek için Perşembe günü yayınladığı

gelir raporunda, gelirinin analist tahminlerini aştığını ve

tahminlerin düşük olduğunu belirtti. Şirket, hisse başına $1,16

gelir ile toplam gelirinin $12,25B olduğunu belirtirken analist

anketlerinde şirketin hisse başına $1,12 ve toplam $12,46B gelir

elde etmesini bekliyorlardı. Kapanış sonrası piyasalarda Nike

hisseleri, gelir raporunun ardından 4,06% düşüş ile $153,00

seviyesinden işlem gördü. (Nötr)

Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN ), abonelikleri artırmayı

amaçlayan bir hareketle, Cuma günü Hindistan'da video

platformunda sekiz küresel ve yerel akış hizmeti

başlattı. Hareket, ABD teknoloji şirketi için önemli bir pazarda

küresel ve yerel rakiplerle rekabetin arttığı bir zamanda geldi.

(Pozitif)
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Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:                                                                        

 S&P 500 %1,21 DAX %0,88 FTSE 100 %-0,07 NIKKEI 225 %2,02
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Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:                                                                   

ALTIN  %0,06  WTI  %0,08 BRENT  %0,19

•S&P 500 endeksi dünü %1,21 artışla 4.448

seviyesinden gerçekleştirdi. Bu hafta Fed'e dair

belirsizlik ve Çin'de Evergrande borç riskinin

yayılma endişesi piyasalarda sert satışlara neden

olmuştu. Sonrasında çarşamba günü Fed

toplantısının sonuçlanmasının ardından piyasalar

rahatlamaya başladı ve Çin'de de borç riskinin

ülke ekonomisini tehdit altına almayacağı ve

borçların yapılandırılması için görüşmelerin

sürdüğü ifade edildi. Bu gelişmeler borsalara

alımları da beraberinde getirdi ve dünde ABD

borsaları yükselişle günü tamamladı. Bugün Fed

Başkanı Powell'ın konuşması bulunuyor ancak

Fed toplantısı sonrası bugünkü konuşmasından

sürpriz beklenmiyor. Bu sabah vadeliler hafif

satıcılı. Sözleşme için 4.462 - 4.498 - 4.545

direnç noktaları, 4.405 - 4.371 - 4.331 destek

noktaları olarak bulunuyor.

•Avrupa borsaları dün günü yükselişlerle

tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %1,00’lık

kazançla 15.626 puandan tamamladı. Bu sabah

yataya yakın bir seyir izleniyor.

•Bu haftaki Fed toplantısı sonrası ons altındaki

zayıf görünüm sürüyor. Fed sonrası piyasaların

rahatlaması, Çin'de Evergrande borçlarının

yapılandırılması için görüşmelerin yapıldığının

ifade edilmesi, risk iştahının toparlanmasını

sağlıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş ve

Dolar endeksinin 93,00 puanın üzerindeki seyri,

ons altını baskılamaya devam ediyor. Ons altın

için 1745$ - 1729$ - 1714$ destek noktaları

olarak takip edilebilir. Yukarıda 1757$ - 1771$ -

1786$ direnç noktaları olarak bulunuyor.

•Petrol fiyatları yükselişini koruyor. Avrupa ve

ABD'de ham petrol stokları azalmaya devam

ediyor. Kış mevsimi nedeniyle doğalgaz

fiyatlarında yaşanabilecek artışın petrole olan

talebinde artmasını sağlayabilir beklentisi,

piyasalarda etkili olmaya başladı. Brent petrolde

77,80$ - 78,45$ - 79,74$ direnç noktaları olarak

takip edilebilir. Geri çekilmelerin görülmesi

durumunda, 76,75$ - 75,85$ - 74,94$ destek

noktaları olarak karşımıza çıkıyor.
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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.


