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WTI 81,10 81,15 80,41 0,82 15,48
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BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER

Saat Ülke Açıklama

15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları

15:30 ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları

15:30 ABD Üretici Fiyat Endeksi

Dün sabah ABD vadelileri yaklaşan bilanço sezonu öncesi gerilemişti.

ABD hisse senedi piyasaları Çarşamba kapanışın ardından karıştı

Kamu Hizmetleri, Hammadde ve Teknoloji sektörlerindeki hisselerin

artışıyla yükselirken; Finans, Telekomünikasyon ve Sağlık

sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle düştü. S&P 500, yatırımcıların

üçüncü çeyrek kazançlarını ve Fed’in varlık satın alma programını ne

zaman azaltabileceğine ilişkin öngörüleri sindirmesiyle Çarşamba

günü üç günlük kayıp serisini sonlandırdı. Endeks, seans boyunca

kazançlar ve kayıplar arasında dalgalanarak %0.3 artışla 4.363.80

seviyesinde kapandı. Nasdaq Bileşik Endeksi %0,7 artışla 14.571,64

puana yükseldi ve negatif bir çizgiyi kırdı. Dow Jones, gün içi en

düşük seviyesinde 260 puandan fazla düştükten sonra 34.377.81′de

sabit kaldı. Dow Jones Industrial Average altında işlem gören ve

seansın en iyi performansını sergileyen Salesforce.com Inc

(NYSE:CRM) 1,94% yükselerek 284,41 seviyesinden işlem görüyor.

Bu sırada Nike Inc 1,92% artışla 156,30 seviyesinden işlem

görürken Microsoft Corporation 1,17% artışla 296,31 seviyesinden

işlem görüyor. Yatırımcılar, bugün Bank of America, Morgan Stanley,

Citigroup, Wells Fargo ve Walgreens Boots Alliance’dan gelir

raporlarını bekliyorlar.

ABD'de enflasyon Eylül'de yıllık bazda %5,4 olarak gerçekleşti.

Beklenti artışın %5,3 olması yönündeydi. Çekirdek göstergeler ise

beklentilere paralel gerçekleşti. Aylık bazda enflasyon %0,4 olarak

kaydedildi. Lojistik zorluklar, hammadde sıkıntısı, yüksek emtia

fiyatları ve artan ücretler üreticiler için maliyetleri hızla yukarı çekti.

Birçok üretici maliyet baskısını tüketicilere yansıtırken bazı Fed

üyeleri dahil birçok ekonomist enflasyonun daha kalıcı olmasını

bekliyor. Bugüne kadar enflasyon yükselişinde geçici faktörlere

dikkat çeken ve orta vadede enflasyonun geri çekileceğini öngören

Fed üyelerinde ise fikir ayrılıkları yaşanıyor. Atlanta Fed Başkanı

Raphael Bostic, enflasyonun genişlediğini belirtirken geçici

olmadığını söyledi. Arz zinciri kaynaklı sorunlar ve hizmet

sektöründeki yeniden açılmanın yarattığı etkilerin uzun süreli

olabileceğini belirten Bostic bu etkilerin geçici olmadığı

değerlendirmesini yaptı. Analistler, TÜFE verisinin Fed’in varlık alım

azaltımı görüşünü destekleyebileceğini belirtti. Veride özellikle

fiyatlar üzerindeki arz zinciri etkisinin azaldığına dair az sayıda işaret

görüldü.

Fed, FOMC toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin

%0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları,

Fed'in hedeflerine ulaşmaya yaklaştığının ve yakında varlık

alımlarının hızını azaltarak para politikasını normalleştirmeye

başlayabileceğinin sinyalini verdi. Varlık alımlarında ılımlı bir politika

değişikliğinin faiz oranı politikası hakkında doğrudan bir sinyal amacı

taşımayacağının yinelendiği tutanaklarda, faiz oranlarının artırılması

için gereken koşulların farklı olduğu ifade edildi. Yetkililer, yüksek

enflasyonun ne derece tehdit oluşturduğu ve buna karşılık olarak ne

zaman faiz oranlarını yükseltmeleri gerektiği konusunda bölünmüş

olsalar da, Fed’in kriz döneminde ekonomiye verdikleri desteği

Kasım ortasında azaltmaya başlayabilecekleri konusunda hemfikir

oldukları sinyalini verdi.
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OPEC yayımladığı aylık piyasa raporunda, bu yıl için küresel petrol

talebi tahminini aşağı yönlü güncellerken üyelerini piyasaları

yakından takip etmeleri konusunda uyardı. OPEC, doğalgaz

fiyatlarındaki yükselişle beraber enerji üretimi gibi sektörlerde

petrole olan talebin artabileceğini fakat rafinerilerdeki üretimin

azalabileceğini söyledi. OPEC küresel petrol talebi büyümesi

tahminini bu yıl için 5,96 milyon varilden 5,8 milyon varile

düşürürken dördüncü çeyrek için toplam talep tahminini günlük

120 bin varil yükselterek günlük 99,82 milyon varile çıkardı.

OPEC'in Eylül ayında yayımladığı son rapor, dünyada arz açığının

gelecek aylarda da devam edeceği sinyalini vermişti. Kurumun

aylık olarak açıkladığı raporda, delta varyantı tehdidine rağmen

petrol tüketiminin toparlanmaya devam ettiği belirtilmişti.

Raporda Kuzey Denizi, ABD ve Meksika'da ham petrol üretiminin

beklenenden daha düşük olduğu ifade edilmişti. Raporda küresel

ekonomik toparlanmanın yılın ilk yarısında petrol talebini önemli

ölçüde artırdığı ancak bu dinamiğin sene sonuna doğru

yavaşlayacağı, genel trendin ise olumlu olduğu belirtilmişti. Bu yıl

için petrol talebi tahmini OPEC dışı ülkelerde yaşanan arz

sıkıntıları nedeniyle önceki aya kıyasla günlük 260 bin varil

artırılmıştı.

Haftalarca artan petrol ve diğer emtia fiyatlarına tepki olarak altın,

ons başına %2 yükselerek Çarşamba günü kilit 1,800 $

seviyesine yaklaştı. Ralli, dünyanın en büyük ekonomisindeki

enflasyonun bir başka doğrulaması olduğunu kanıtlayan en son

ABD TÜFE verileri tarafından tetiklendi. Orta-düşük 1.700 $

seviyelerinde haftalarca sıkışıp kaldıktan sonra, bu hareket, çoğu

yatırımcının son çare olarak gördüğü altına tipik olarak uygulanan

“güvenli liman” ve “enflasyon riskinden korunma” etiketlerinin bir

dereceye kadar doğrulanmasına yardımcı oldu.

Hisse

Blackrock (NYSE: BLK), varlık yönetimi devinin hisseleri, üçüncü

çeyrek için üst ve alt satırlarda beklentileri aşmasının ardından

%3,7 arttı. Şirket, ücret gelirindeki artışla desteklenen 5.05

milyar $'lık gelir üzerinden hisse başına 10,95 $ bildirdi. (Pozitif)

JPMorgan Chase (NYSE: JPM), hisseleri, beklenenden daha iyi

olan üç aylık karına rağmen %2,6 düştü. Varlıklara göre en büyük

ABD bankasının geliri de beklenenden yüksek geldi. Hisse

senetleri bu yıl %26′dan fazla yükseldi. (Pozitif)

Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL), dün piyasa açılışı öncesi

finansal sonuçları bildirdi. Şirket, pandeminin başlangıcından bu

yana federal yardımları hesaba katmadan, beklenenden daha

yüksek gelir ve ilk üç aylık kâr açıkladı. Ancak havayolu, daha

yüksek yakıt maliyetlerinin ve diğer giderlerin dördüncü çeyrek

kârını baskılayacağını belirttikten sonra Delta hisseleri yaklaşık

%5.8 değer kaybetti. (Negatif)

United Paralel Service Inc. (NYSE: UPS), Beyaz Saray, küresel

tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için FedEx, UPS

ve Walmart başta olmak üzere özel sektördeki lider firmaların 7

gün 24 saat çalışacağını duyurdu. (Pozitif)
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Grafik 1: Bloomberg karşılaştırmalı endeks fiyat değişimleri                                                                
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Grafik 1: Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri                                                                

Altın %-0,1392 WTI %0,8204 Brent %0,8655 

•Dow Jones endeksi dünü yatay bir seyirle

34.377 seviyesinden tamamladı. ABD'de eylül ayı

enflasyonu beklentileri aştı. Sonrasında eylül ayı

Fed toplantısı tutanakları yayınlandı ve

tutanaklarda, varlık alımını azaltmaya kasım veya

aralık ayında başlanacağına dair sinyal verildi.

Enflasyon verisi sonrası Fed'e yönelik

beklentilerde bir değişiklik pek olmadı ancak

bundan sonraki günlerde Fed üyelerinden

verilecek sinyaller biraz daha önemli olabilir. Bu

sabah ABD vadelileri sınırlı yükselişle işlem

görüyor. Sözleşme için 34.484 - 34.660 - 34.826

direnç noktaları olurken, 34.243 - 34.074 -

33.876 destek noktaları olarak takip edilebilir.

•S&P 500 endeksi dünü %0,30 yükselişle 4.363

seviyesinde kapattı. Dün ABD'de enflasyon

beklentilerin üzerinde açıklandı. Eylül ayında

yapılan Fed toplantısının tutanakları dün

yayınlandı. Tutanaklarda, varlık alım

azaltılmasına kasım-aralık aylarında

başlanabileceğine dair sinyal geldi. Sözleşme için

4.352 - 4.331 - 4.306 destek noktaları ve 4.387 -

4.410 ve 4.429 direnç noktaları olarak izleniyor.

•Dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından

açıklanan haftalık stoklarda 5.2 mn varil artış

görüldü. Açıklanan stoklar petrol için sınırlı negatif

yorumlanabilir. Ancak stoklar sonrasında petrol

fiyatlarında aşağı yönlü güçlü tepkiler görülmedi.

OPEC dün yayınladıkları aylık piyasa raporunda,

doğalgaz fiyatlarındaki yükselişle birlikte enerji

üretimi gibi sektörlerde de petrole olan talebin

artacağına değinirken bu yıl için petrol talebi

büyüme tahminini 5.98 mn varilden 5.8 mn varile

aşağı yönlü bir revizyonda yaptıklarını duyurdu.

Brent petrol için 83,14$ - 82,42$ - 81,63$ destek

noktaları olurken, 84,28$ - 85,05$ ve 85,89$

direnç noktaları olarak bulunuyor.

•Son günlerde 1750-1760$ aralığında sıkışık seyir

izleyen altın, enflasyonda yükselişin geçici değil

kalıcı olabilir beklentisiyle yukarı yönlü tepkisinde

hızlanmaya başladı. Dün ABD'de eylül ayı

enflasyonu beklentileri aştı. Dolar endeksindeki

sınırlı gevşemede altını bir miktar desteklemiş

durumda. Ons altın için 1781$ - 1771$ - 1759$

destek noktaları, 1798$ - 1809$ - 1820$ 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.


