Ticaret
Savaşına
İlişkin
Gelişmeler Oldukça Yoğun
Sosyal Medya: fbtwprpr

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Yurtiçinde kapasite kullanım oranı Ağustos ayında
%76.2’den %76.6’ya yükselirken, reel sektör güven endeksi ise
98.3 puandan 102.5 puana yükseldi. ABD ile Çin arasında artan
gerginlik neticesinde küresel bazda risk iştahı düşerken bu
kapsamda BIST-100 endeksinde de baskı görmekteyiz. Açılışta
%1.5 değer kaybı yaşayan endeks ardından toparlandı.
ABD: Ticaret savaşına ilişkin gelen karışık açıklamalar
piyasalarda volatiliteye neden oluyor. Cuma günü önce Çin’in
misilleme yapması ardından ise Trump’ın vergi oranını
artıracağını açıklaması piyasaları bozmuştu. Bugün ise Trump,
Çin’in anlaşma yapmaya istekli olduğunu ifade etti. Bu
açıklama piyasaların toparlanmasını sağladı.
Bugün ABD’de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve dayanıklı
mal siparişleri verisi açıklanacak. Bu verilerin etkisi mevcut
gündemde sınırlı kalacaktır.
EURO BÖLGESİ: Almanya’da IFO iş dünyası güven endeksi,
Ağustos’ta 95,1 puan beklentiye karşın 94,3’e gerileyerek
Kasım 2012’den beri en düşük değere indi. Almanya’da uzun
süredir ekonomik veriler oldukça zayıf. Bu zayıflığın da güven
endekslerine yansıdığını görmekteyiz.
PETROL:
Küresel bazda risk iştahında yaşanan hareketlilik
petrol fiyatlarında da oynaklığa neden oluyor. Petrol 3 gün
üst üste yaşadığı düşüşün ardından bugün toparlıyor

BIST100
Endekste 97.500 direnci kritik eşik. Bu direnç geçilirse alım

tarafı ivme kazanabilir ve 99.000 test edilebilir. 97.500
altında kalınması baskıya neden olabilir. Aşağıda 95.500 ilk
önemli destek noktası olarak değerlendirilebilir.

DAX
Endekste geçen hafta gelen alımlarda 11.850 direncinin
geçilmediğini gördük. Alımların kuvvetlenmesi için bu eşiğin
geçilmesi gerekmekte. Aşağıda ise 11.500 kritik destek
noktası. Tepki alımları için ön planda olabilir. Ancak 11.500
altında satış
gerekiyor.
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DOW JONES
Endekste 25.400 kritik destek noktası olarak izlenebilir. Bu
bölgeden tepki alımları görebiliriz. Gelebilecek tepkilerde
26.000 ilk direnç noktası olacaktır. Endekste 25.400 altına
olası sarkmalarda satış baskısı derinleşecektir.

WTI
Petrolde oynaklık oldukça yüksek. Kısa vadede 54.80 direncini
izliyoruz. Bu eşik geçilirse 55.60’a doğru alım görebiliriz.
Geri çekilmelerde ilk destek noktası 54.00’da olacaktır. Bu
seviye altında 53.00’e doğru baskı oluşabilir.

EURTRY
Gece yaşanan hareketlilik sonrası paritede 6.50 direnci önem
kazandı. Bu eşik geçilirse 6.54 ve 6.63 seviyeleri sırasıyla
test edilebilir. Paritede aşağıda ise 6.42 desteği önemli. Bu

seviye altında TL lehine toparlanma görebiliriz.

ETHUSD
Ethereum’da satış baskısı ön planda. Yukarıda 195 direnci
kritik. Bu eşik geçilirse zayıflık ortadan kalkabilir. 195
altında kalındığı sürece baskı da devam edecektir. Bu kapsamda
183 destek olarak izlenebilir.

