
09:00 İngiltere Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

09:00 İngiltere İmalat Üretimi

12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi

JPYUSD 113,49 113,62 113,35 0,11 -3,08

BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat Ülke Açıklama

EURUSD 1,16 1,16 1,15 0,17 -2,21

GBPUSD 1,36 1,36 1,36 0,15 -1,65

WTI 80,55 80,79 79,88 -0,11 14,76

Brent 83,35 83,58 82,65 -0,08 14,33

-4,35

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

Altın 1.762,0 1.763,4 1.759,8 0,15 -1,81

Ay (%)Avrupa

-0,17 -7,44

Hang Seng 24.963 25.189 24.866 -1,43 -3,30

-1,93

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

-3,53

FTSE 100 7.130 7.147 7.063 -0,23 0,87

-0,242

CAC 40 6.548 6.548 6.492 -0,34

G.Düşük Gün (%)

Shangai 3.554 3.556 3.516 0,19

S&P 500

DAX 15.147 15.174 15.012

4.342

34.378 34.611 34.319

14.466 14.553 14.442

Dow Jones

-0,34
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PİYASA VERİLERİ

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

4.351 4.375

-0,34 -1,41
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Nasdaq -0,14 -4,23

-2,64

Kapanış G.Yüksek 
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Nikkei 225 28.183 28.365 27.993

Emtia ve Parite

15:30 ABD TÜFE

21:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları

ABD hisse senetleri, yatırımcıların üçüncü çeyrek kazançları öncesi

temkinli olduğu bir piyasada Salı günü düşüşle kapandı. S&P 500 %

0.2 düştü Dow Jones Endüstriyel ortalama % 0.34, Nasdaq Bileşik %

0.14 düşüş gösterdi.

Asya hisse senetlerinde ise Çarşamba günkü işlemlerde karışık seyir

hakim. Bölgede Çin'in ticaret verisi izlenirken, Hong Kong'da ciddi

hava koşulları nedeniyle işlemler durdu. Çin Gümrük İdaresi

tarafından açıklanan verilere göre, ülkede Eylül ayında ulusal enerji

krizinin işletmeleri üretimi kısmalarına neden olmasına rağmen

önceki aydan daha hızlı bir gelişme gösterdi.

Bilanço sezonu öncesi yatırımcı temkinliliğine ek olarak, Federal

Rezerv'in, piyasa katılımcılarının ABD merkez bankasının tahvil alım

programını azaltmaya ne zaman başlayabileceğine dair ipuçları için

bakacağı son politika toplantısının tutanaklarını bugün yayınlaması

bekleniyor.

Bugün 15:30’da ABD enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyon

verisinde beklenti %5,3 olurken, %5 üzerinde kalıcılık sürmektedir.

Yukarı yönlü olası şoklar Fed’in adım atabileceği beklentisini

kuvvetlendirebileceğinden, varlık fiyatlarında hareketlilik yaratabilir.

IMF Salı günkü Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, büyümenin

ivmesinin zayıfladığını ve belirsizliğin arttığını kaydetti. IMF, artan

emtia fiyatlarının merkez bankalarını küresel hisse senetlerinde

satışları tetikleyebilecek sıkılaştırma döngülerine zorlayacağından

endişe duyuyor.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in tahvil alımlarını

azaltması için gereken koşulların karşılandığını söyledi. ABD

Temsilciler Meclisi, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik

yasa tasarısını onayladı. Federal hükümetin temerrüde düşmesini

önleyecek tasarı, yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulması

bekleniyor. Bugün açıklanacak enflayson rakamı Fed'in varlık alımı

azaltımı takviminin belirlenmesinde büyük öneme sahip

bulunduğundan günün öne çıkan başlığı olarak bulunuyor.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı

verilerini açıkladı. Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ağustosta bir

önceki aya kıyasla 659 bin azalarak 10 milyon 439 bine indi. Aralık

2020'den bu yana ilk kez düşüş gösteren açık iş sayısının 10 milyon

925 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, temmuzda 11 milyon

98 bin ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Söz

konusu dönemde açık iş sayısının en çok azaldığı sektörler, sağlık

hizmeti ve sosyal yardım, konaklama ve gıda hizmetleri ile eyalet ve

yerel kamu eğitimi oldu. Açık iş sayısı, federal hükümette ise artış

gösterdi.

Çin'de Evergrande sonrasında oluşan olumsuz finansman koşulları ve

emlak geliştirme şirketlerinin arazi alırken daha temkinli

davranmasına neden oldu.CSC Financial Co.’nun hazırladığı bir

araştırma notuna göre, emlak geliştirme şirketlerinin büyük kısmı,

olumsuz finansman koşulları ve düşen kâr marjlarından dolayı arazi

satın alma konusunda yılın ikinci yarısında daha temkinli davranıyor.
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NASDAQ 100 

FARMMI INC

25,43

52,17

141,51

INTEL CORP 52,17

16,38 16,60 16,26

1,9

DEUTSCHE TELE

0,39 0,34

Düşük

VERIZON COMMU 51,33

Kapanış

APPLE INC 141,51 143,25 141,05

51,12

APPLE INC

3,11

17,80 64,59

Yüksek Düşük
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26,03 -2,3125,37AT&T INC

DAX

-0,91 -5,38

0,36
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Emtia

Altın, enflasyon verisi öncesinde ABD tahvil faizlerindeki gerileme

ve dolardaki zayıflamayla beraber kazançlarını korudu. Altın

yatırımcıları bugün saat 15:30’da açıklanacak ABD enflasyon

verisine odaklandı. Fed politika yapıcıları, varlık alımı azaltımı

takviminin belirlenmesinde istihdam ve enflasyon verilerinin

büyük önem taşıdığını birçok kez vurgulamıştı. Geçen hafta

beklenenden zayıf gelen istihdam sonrasında Fed’in varlık alımını

azaltabileceğine dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatları hızlı bir

yükseliş kaydetmişti. Bugün açıklanacak enflasyon verisinin

beklentilerin üzerinde gelmesi ise sıkılaşmanın yakında

başlayabilecğeine dair endişeleri artırarak altın fiyatlarını

baskılayabilir.

Petrol fiyatları, kış yaklaşırken küresel enerji krizinin

derinleşmesiyle varil başına 80 doların üzerinde tutundu. Batı

Teksas Petrolü, Ekim 2014’ten bu yana en yüksek gün içi

kapanışını gerçekleştirdikten sonra yüzde 0,4 düşüşle 80,50 dolar

civarında bulunuyor. Çin ticari büyümede bir yavaşlama olmasını

beklerken TotalEnergies CEO’su Patrik Pouyanne doğalgaz

fiyatlarının artmasıyla beraber petrole talebin arttığını söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı, yayımladığı 2050 görünüm raporunda

yenilenebilir enerji kaynaklarına yeterince yatırım yapılmadığını

belirtti. UEA Başkanı Fatih Birol, küresel enerji piyasalarında daha

fazla türbülans olma riskinin bulunduğunu vurgularken raporda

petrol, doğalgaz ve kömüre olan talebin şu anki seviyelerde

devam etmesi halinde fosil yakıtlara yapılan yatırımların

ihtiyacın altında kalacağını söyledi.

Hisse

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA), pazartesi günü uygun araç

sahiplerine gönderdiği bir e-postaya göre, Full Self-Driving Beta

10.2 adını verdiği deneysel sürücü yardım yazılımının yeni bir

sürümünü yayınladı. FSD Beta, sürücülerin direksiyonu kendi

elleriyle hareket ettirmeden karmaşık kentsel ortamlarda

gezinmelerini sağlayan “şehir sokaklarında otomatik direksiyon”

gibi Tesla’nın hala üzerinde çalıştığı yeni özelliklere erken erişim

sağlıyor. (Pozitif)

JPMorgan'ın üçüncü çeyrek için 29.86 milyar $'lık gelir üzerinden

3 $'lık hisse başına kâr bildirmesi bekleniyor. Analistler, CEO

Jamie Dimon'un ekonominin durumu ve tüketici ve ticari

borçlanmanın görünümü hakkındaki düşüncelerini dinleyecekler.

(Pozitif)

Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) üçüncü çeyrekte 16 sent kâr ve

8.41 milyar dolar gelir bildiriyor. Seyahat endüstrisi pandemiden

kurtulmak için mücadele ediyor, bu nedenle analistler

havayolunun tatil sezonuna giren rezervasyonlar ve iş seyahati

trendleri hakkında söylediklerini dinleyecek. (Pozitif)

Boeing Co (NYSE: BA), Salı günü Boeing, art arda sekiz aydır net

uçak satışları bildirdi, ancak Dreamliner uçaklarının teslimatları

kalite kontrollerinden geçtikleri için askıya alındı. Uçak üreticisi,

Eylül ayında 16 737 Max uçağı ve altı 777 kargo uçağı olmak

üzere 27 uçağın satışını ve beş uçağın iptalini bildirdi. Boeing,

geçen ay 35 jet teslim ettiğini söyledi. Bunlara 26 737 Maks

dahildir. Eylül ayı net siparişleri 349 adettir. (Negatif)



Grafik 1: Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri                                                                

Altın %0,1534 WTI %-0,1116 Brent %-0,0839 
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Grafik 1: Bloomberg karşılaştırmalı endeks fiyat değişimleri                                                                

 S&P 500 %-0,2416 DAX %-0,3439 FTSE 100 %-0,2325 NIKKEI 225 %-0,1669

•Dow Jones endeksi dünü %0,34 kayıpla 34.378

seviyesinden tamamladı. Yükselen petrol

fiyatları, enflasyondaki artışın beklenenden daha

uzun sürebileceğine dair endişelere neden oluyor

Bu durum küresel anlamda risk iştahının

zayıflamasını tetikliyor. Bu sabah ABD vadelileri

karışık seyrediyor. Bugün ABD'de enflasyon ve

eylül ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları

takip edilecek. Eylül ayına yönelik açıklanacak

enflasyon verisi, piyasaların seyri açısından

önemli. Sözleşme için 34.104 - 33.914 - 33.735

destek noktaları olarak takip edilebilir. Yukarıda

34.405 - 34.584 ve 34.780 direnç noktaları

olarak görülüyor.

•Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonun

beklenenden daha uzun süre artacağına dair

endişelere neden oluyor. Bu tablo karşısında

küresel piyasalarda risk iştahı zayıf ve dün ABD

borsalarında satıcılı seyirler hakimdi. S&P 500

endeksi dünü %0,24 düşüşle 4.350 seviyesinde

kapattı. Sözleşme için 4.355 - 4.379 - 4.402

direnç noktaları, Geri çekilmelerde ise 4.316 -

4.293 - 4.269 destek noktaları olarak izlenebilir.

•Petrol fiyatlarında yükselişin hız kestiği görülüyor

ancak ana resimde Brent petrol hala 80,00$

üzerindeki seyrini sürdürdüğü için yükseliş

beklentisi de korunuyor. Artan petrol fiyatları

nedeniyle enflasyonun daha uzun süre artış

kaydetme ihtimali, piyasaları baskılıyor ve risk

iştahı zayıf. Brent petrol için 82,80$ - 81,68$ -

80,47$ destek noktaları olarak takip ediliyor. Buna

karşın, yukarı yönlü hareketin devamı durumunda

ilk direnç 83,89$ olurken bir sonraki direnç

noktaları 84,96$ - 86,07$ olarak bulunuyor.

•Ons altın 1750-1770$ aralığında seyrediyor. Son

iki gündür 1760$ seviyesinin üzerine doğru sınırlı

tepkiler vermeye başladı. Ancak çok güçlü

olmadığı da gözlemleniyor. ABD 10 yıllık tahvil

faizinin %1,60 seviyesinin altına doğru gerilemesi,

altının bu hareketini sınırlı da olsa destekliyor.

Dolar endeksinin de 94,00 puanın üzerinde

durması yine altını baskılamaya devam ediyor.

Bugün ABD'de eylül ayına dair enflasyon verisi

açıklanacak. Bugün açıklanacak enflasyon verisi

bu açıdan önemli olabilir. Ons altın için 1765$ -

1773$ - 1783$ dirençler, 1755$ - 1747$ - 1738$

destekler.
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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.


