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TEPKİSİZ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR
Borsa İstanbul yüzde 0,73 düşüşle 1,423.97 puandan kapattı ve işlem hacmi 12,7 Milyar TL oldu. Endekste gün içerisinde oynaklık
devam ederken ilk olarak hafta içerisinde 1450 destek seviyesinin kırılması ve dün 1435 seviyesinin üstünde bir kapanışın
gelmemesi satış baskısını artırıyor. Açıklanan verilere bağlı olarak endekste bir hareket görülürken şu an için endeksi yukarı
taşıyacak bir gelişme görülmüyor.
ABD’ de dün açıklanan sanayi üretimi Ağustos’ta hammadde tedariklerinde yaşanan sıkıntı, istihdamın güçsüz seyretmesi ve Ida
kasırgasının etkisini sürdürmesiyle birlikte piyasa beklentisinin altında kaldı. Sanayi üretimi Ağustos’ta yüzde 0,4 artış gösterdi.
İmalat sanayi üretimindeki güçlü seyir de yavaşlıyor. Kapasite kullanım oranlarına bakılacak olursa eğer Ağustosta çok hafif
yükselişle 76,2’den 76,4’e yükseldi. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısında açıklanan son verilere ilişkin
Başkan Powell’ın neler söyleyeceği piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Sadece sanayi üretimi verisi değil tarım dışı
istihdam ve işsizlik hakkı başvuruları da zaman zaman beklentinin altında kalması delta varyantı kaynaklı riskleri göz önüne serdi.
Bir diğer önemli konu ise açıklanan bu veriler sonrasında varlık alım programının hangi tarihlerde açıklanmasının muhtemel olması.
TCMB tarafından açıklamada dijital Türk Lirası ile ilgili çalışmalara devam edildiği ve çalışmalar kapsamında ASELSAN, HAVELSAN
ve TÜBİTAK-BİLGEM ile mutabakat imzalandığı belirtildi. Ar-Ge çalışmalarının devam ettiği vurgulanırken mutabakatı imzalayan
taraflarla birlikte teknolojik test aşamasına geçileceği belirtildi. Öncelikle yapılacak olan testlerin dar kapsamlı ve kapalı devre pilot
uygulama testleri öncelikli olacak. Elde edilecek sonuçlar sonrasında katılımcı sayısında artışa gidilecek ve dijital Türk Lirası ile ilgili
çeşitli testlere de imza atılacağı ifade edildi. Projenin 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, küresel ekonominin salgın sonrasında 2021 yılını yüzde 5,3 büyüyerek yaklaşık
50 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirmesini bekliyor. Açıklanan raporda açıklanan mali teşviklerin ekonomik toparlanma üzerinde
önemli etkisi olduğunu ve başarılı bir aşılama dönemini geçiren ülkeler sayesinde bu yılın sonuna doğru toparlanmanın
sağlanacağını ifade edildi. Her ne kadar ekonomi toparlanmış gözükse de düzensizliklerin var olduğunu ve hanehalkının salgın
dönemi içerisinde daha zor durumda kaldığı öngörülüyor. Toplumda gelir dağılımında ciddi bozulmaların ortaya çıktığı çeşitli
akademik makalelerde yer verilmiş. 2020 yılındaki salgına bağlı ekonomik durgunluk küresel finans krizi ile karşılaştırıldığında çok
daha etkili olduğu belirtildi. Küresel finans krizi finans sektörünün yoğun olduğu bölgelerde daha güçlü hissedilmesi önemli etken
oldu.
Yaz aylarında ekonominin yeniden açılması, turizm sezonu ve şimdi de okulların açılması birikimli olarak vaka sayılarında artışa yol
açtı. Son 24 saat içerisinde 28.224 yeni vaka sayısı açıklanırken 248 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tam anlamıyla aşılanmış
kişilerin nüfusa oranı ise yüzde 66,35 seviyesine yükseldi.
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8,3800 / 8,3400 / 8,3000

Destekler:
1780 / 1770 / 1765

Dirençler:
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ABD’de sanayi üretimi beklentinin altında yüzde 0,4 seviyesinden açıklandı. Ülke risk primi hafif yükselişle
birlikte 372 seviyesine çıktı. ABD’de enflasyon oranı beklentinin altında yıllık yüzde 5,3 seviyesinden
açıklandı. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,48
ve 8,52 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,38 ve 8,34 TL
destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.
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Avrupa bölgesinde beklentinin oldukça üzerinde aylık yüzde 1,5 yıllık yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. Yılın
ikinci yarısı itibariyle ekonomik toparlanma hız kazanmaya devam ediyor. Sanayi üretimi verisinin de güçlü
gelmesinin ardından gözler yarın açıklanacak olan enflasyon verisinde. Seyrine devam etmesi beklenilen
kurda 10,00 ve 10,10 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda
ise 9,90 ve 9,85 destek seviyeleri önemini koruyor.
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Avrupa bölgesi verileri güçlü gelmeye devam ediyor. Son olarak açıklanan sanayi üretimi verisi beklentinin
oldukça üzerinde yıllık yüzde 7,7 seviyesinden gerçekleşti. Avrupa bölgesinde gelen güçlü verilerin aksine
ABD’deki sanayi üretimi verisi beklentinin altında yüzde 0,5 olarak açıklandı. Teknik açıdan inceleyecek olursak,
yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1835 ve 1,1860 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken
satış baskısının gelmesi halinde ise 1,1785 ve 1,1755 destek seviyelerinin test edilmesi gerekiyor.
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ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 5,3 açıklanırken çekirdek enflasyondaki yıllık artış yüzde 4 oldu. ABD 10
yıllık tahvil faizleri hafta başında 1,34 seviyesinde işlem görürken dün açıklanan ABD enflasyon verisi sonrasında
1,26 seviyesini test etti. Özellikle çekirdek enflasyonun beklentinin altında kalması gelecek hafta gerçekleştirilecek
olan FOMC toplantısı öncesinde piyasalar tarafından sakinlikle karşılandı. Delta varyantı kaynaklı koronavirüs
vakalarındaki artış ekonomide belirsizliklerin artmasının Ons Altın üzerindeki pozitif etkisi devam ediyor. Teknik
açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1800 ve 1810$ direnç seviyelerinin takip
edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1780 ve 1770$ destek seviyeleri yakından izlenecek.
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İngiltere’de tüketici fiyatlarındaki artış hız kazanmaya devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde tüketici fiyatları
aylık yüzde 0,4 yıllık ise yüzde 3,2 olarak açıklandı. ABD’de sanayi üretimi yıllık bazda 5,95 seviyesinde
gerçekleşti. Hareketine devam etmesi beklenen paritede olası yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda
halinde 1,3855 ve 1,3880 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması
durumunda ise 1,3800 ve 1,3780 destek seviyeleri önem arz ediyor.
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Dün açıklanan ABD sanayi üretimi yakından beklentinin altında aylık yüzde 0,4 olarak açıklandı. ABD’de
enflasyon oranı beklentiler dahilinde yıllık yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan verinin ardından Dolar’da
değer kazanımı gözlemlendi. Japonya’da açıklanan sanayi üretimi temmuz ayında yüzde 1,5 azalış gösterdi.
Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 110,00 ve 110,70 direnç
seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 108,90 ve 108,10 destek seviyelerinin test
edilmesi bekleniyor.
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Yılbaşından itibaren emtia fiyatlarında görülen ralli temmuz ayında 77$ sevesini test ederken delta varyantı
kaynaklı risklerin artması talebe yönelik endişelerin artmasına neden oldu. OPEC tarafından yapılan son
açıklamalara göre delta varyantı kaynaklı oluşan belirsizliklerin ortadan kalmaya başladığı söylenmesine rağmen
2021 Dünya Petrol Talep tahminini 110 bin varil/gün azaltarak 99.70 milyon/güne düşürdü. Teknik açıdan
bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol’de 75,70 ve 76,20 $ direnç
seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise
74,80 ve 74,00$ destek seviyeleri önem arz ediyor.
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ABD enflasyonun beklentiye paralel yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından Ons Altın’da yukarı yönlü
hareketin gerçekleştiği görüldü. Ons Altın 1800$ seviyesini tekrardan yukarı yönlü kırması ilerleyen günlerdeki
fiyatlamalar için önemini koruyor. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 490 ve 500 TL
direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 480 ve 475 TL destek
seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.
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