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ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM KASIRGA MAĞDURU OLDU
Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde ABD Tarım dışı istihdam verisi takip edildi.
Piyasanın beklentisi Eylül ayında gerçeklesen Harvey ve Irma kasırgasının etkisiyle istihdam
düzeyinin 80 bin olarak artış yaşayacağı yönündeydi. Ancak gelen veride 33 bin kişinin işten
çıkarıldığını gördük. 2010 yılından bu yana eylül ayı tarım dışı istihdam verisinde düşüş
yaşandığını görüyoruz. Aynı veri seti içinde yer alan Ortalama Saatlik Kazançlar ise beklentilerin
üzerinde açıklanarak sürpriz yarattı diyebiliriz. Piyasanın beklentisi aylık bazda yüzde 0,3 artış
yaşanacağı yönündeydi. Ancak gelen veride yüzde 0,5 ücretlerde görünen artış pozitif olarak
algılandı. İşsizlik oranları 7 yıldan bu yana ilk kez azalma yaşaması tarım dışı istihdam verisinde
görülen azalmayı gölgeler nitelikteydi. Eylül ayında yüzde 4,4 olarak açıklanması beklenirken,
işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak karşılandı. Bir önceki raporumuzda da belirttiğimiz gibi gelen
istihdam düzeyi geçici olarak algılanabilir. Görülen azalma Irma ve Harvey kasırgalarının
sonuçları mevsimsel olarak algılanabilir. Gelen verinin ardından dolar endeksi 94,27 seviyesine
yükselirken dola/tl kuru 3,6371 ile üç ayın zirvesini yaşadı. Doların lira karşısındaki kazancı
yüzde 1,50 seviyesine yükseldi.
Yeni haftada oldukça yoğun gündem maddeleri bizi bekliyor olacak. ABD tarafından FOMC
tutanakları Çarşamba günü açıklanacak. Hatırlayacak olursak FED, Eylül ayında faizlerde
değişikliğe gitmedi ve bilanço daraltmaya Ekim ayında başlanacağı sinyalini vermişti. Ancak asıl
beklenen Cuma günü ABD tarafından gelecek olan enflasyon rakamları olacaktır. Ücretlerde
görünen artış ABD’ nin enflasyon rakamlarını yukarıya çekeceği bekleniyor. Piyasanın beklentisi
Eylül ayında yıllık yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,6 artış yaşayacağı yönünde. Aynı saat diliminde
gelecek olan ABD Perakende Satışlar yüzde 0,3 ile yükseliş yaşamadı bekleniyor. Yoğun ABD
verileriyle birlikte önümüzdeki hafta güçlü bir dolarla karşı karşıya kalabiliriz. Dikkatli olmakta
yarar olduğunu düşünüyoruz.

TL VARLIKLARDA VİZE KRİZİ YAŞANIYOR
ABD’ nin Türkiye’den vize başvurularını askıya alma kararının ardından, Türkiye de ABD
vatandaşlarının vize başvuruları askıya aldı. Yaşanan bu siyasi krizle haftanın ilk işlem gününde
Türk Lirası dolar karşısında değer kaybı yaşıyor. Suriye’ nin İdlip eyaletine askeri operasyon
düzenlemesi ile birlikte siyasi tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Büyükelçiliği’nin hafta
sonu resmi açıklamasında son zamanlarda yaşanan olayların ülkedeki ABD Vatandaşı ve
personelinin güvenliğini tehdit ettiği ve güvenlik için konsolosluklara gelen ziyaretçi sayısını
azaltma kararı alarak vize hizmetlerini askıya alma kararı alındığını açıkladı. ABD’ nin bu
kararının ardından Türkiye’de aynı gerekçeyle ABD vize hizmetlerini askıya aldığını açıkladı.
Siyasi ve jeopolitik risklerin artmasıyla Türk Lirası yeni haftaya rekor değer kaybı yaşıyor.
Dolar/tl kuru 3,95 seviyesine kadar yükselirken, Euro Tl yüzde 4,55 kazançla 4,4311 seviyesine
yükselerek tarihi zirve yaşadı. Türk Lirası yılın en sert değer kaybıyla yeni haftaya başladı. Gün
içinde gelecek yani haberler Türk Lirasında yaşanan değer kaybını arttırabilir.
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EURUSD

09.10.2017
Direnç 1– 1,1770

09.10.2017

ANALİZ
EURUSD YATAY SEYİRDE DEVAM EDİYOR

Direnç 2– 1,1800
Direnç 3– 1,1830

Destek 1– 1,1730
Destek 2– 1,1700
Destek 3– 1,1670

Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde ABD Çalışma
Bakanlığı verilerine göre Eylül ayında 33 bin kişi işten çıkartıldı.
Ancak aynı veri seti içinde yer alan ücretlerde görünen artış dolar
endeksinin güçlenmesini tetikler nitelikteydi. İşsizlik oranı da 2001
yılında beri en düşük seviyeye kadar gerileme yaşadı. Gelen
verilerin ardından EURUSD kuru 1,1670 seviyesine kadar gerilerek
17 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeye kadar gerileme yaşadı.
Sabah saatlerinde kurun 1,1746 seviyesine kadar yükseliş
yaşadığını gördük. Dolar endeksi Kuzey Kore’ nin uzun menzilli bir
füze denemesi planlarıyla bölgedeki gerilimin artmasıyla gerileme
yaşıyor. Gün içinde yoğun bir veri akışı bulunmasa da hafta
genelinde yoğun ABD dataları bizi bekliyor olacak. Çarşamba günü
ABD FOMC tutanakları, Cuma günü ise ABD enflasyon verisi
piyasanın odağında olacaktır.
Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 1,1770 direnci
takip edilebilir. Ardından 1,1800 ve 1,1830 noktasına kadar çıkış
yaşanabilir. Ancak olası düşüşlerde 1,1730 ve 1,1700 desteği kısa
vadeli olarak takip edilebilir.
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USDTRY

09.10.2017
Direnç 1–3,8200

09.10.2017

ANALİZ
USDTRY SİYASİ GERGİNLİK KURU YUKARI ÇEKİYOR

Direnç 2– 3,9400
Direnç 3– 4,0000

Destek 1–3,6400
Destek 2–3,5500
Destek 3–3,5000

ABD’ nin Türkiye’den vize başvurularını askıya alma kararının
ardından, Türkiye de ABD vatandaşlarının vize başvuruları askıya
aldı. Yaşanan bu siyasi krizle haftanın ilk işlem gününde Türk Lirası
dolar karşısında değer kaybı yaşıyor.
Suriye’ nin İdlip eyaletine askeri operasyon düzenlemesi ile birlikte
siyasi tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Büyükelçiliği’nin
hafta sonu resmi açıklamasında son zamanlarda yaşanan olayların
ülkedeki ABD Vatandaşı ve personelinin güvenliğini tehdit ettiği ve
güvenlik için konsolosluklara gelen ziyaretçi sayısını azaltma kararı
alarak vize hizmetlerini askıya alma kararı alındığını açıkladı ABD’
nin bu kararının ardından Türkiye’de aynı gerekçeyle ABD vize
hizmetlerini askıya aldığını açıkladı.
Siyasi ve jeopolitik risklerin artmasıyla kurda yükseliş trendinin
hakim olduğu görülüyor. Yükseliş hareketinin hızlanmasıyla 3,8200
ve 3,9400 direnç seviyeleri test edilebilir. Ardından 4,00 fiyat
seviyesine kadar çıkış yaşanabilir. Ancak olası düşüşlerde 3,6400 ve
3,5500 seviyeleri güçlü destek olarak karşımıza çıkıyor.
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ALTIN

09.10.2017
Direnç 1–1285

09.10.2017

ANALİZ
ALTIN KUZEY KORE İLE YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Direnç 2– 1294
Direnç 3– 1300

Destek 1–1275
Destek 2–1270
Destek 3–1264

Dolar endeksi Kuzey Kore’ nin uzun menzilli bir füze denemesi
planlarıyla bölgedeki gerilimin artmasıyla gerileme yaşıyor. Buna
bağlı olarak güvenli limanlara olan talebin arttığını görüyoruz.
Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde tarım dışı istihdam
verisinin 33 bin azalış yaşaması sürpriz niteliğinde oldu denilebilir.
Ancak istihdam düzeyinde yaşanan bu azalışı Irma kasırgasının
sonuçları olarak nitelendirebiliriz.
Yeni haftada oldukça yoğun gündem maddeleri bizi bekliyor olacak.
ABD tarafından FOMC tutanakları Çarşamba günü açıklanacak.
Hatırlayacak olursak FED, Eylül ayında faizlerde değişikliğe gitmedi
ve bilanço daraltmaya Ekim ayında başlanacağı sinyalini vermişti.
Ancak asıl beklenen Cuma günü ABD tarafından gelecek olan
enflasyon rakamları olacaktır. Ücretlerde görünen artış ABD’ nin
enflasyon rakamlarını yukarıya çekeceği bekleniyor. Piyasanın
beklentisi Eylül ayında yıllık yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,6 artış
yaşayacağı yönünde. Aynı saat diliminde gelecek olan ABD
Perakende Satışlar yüzde 0,3 ile yükseliş yaşamadı bekleniyor.
Teknik olarak yükseliş hareketinin devamı yaşanması halinde 1285
ve 1294 dirençleri test edilebilir. Ardından 1300 noktasına kadar
çıkış yaşanabilir. Ancak olası düşüşlerde 1275 ve 1270 desteği kısa
vadeli olarak takip edilebilir.
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EURTRY

09.10.2017

09.10.2017

ANALİZ

Direnç 1–4,4000
Direnç 2– 4,4500
Direnç 3– 4,5000

Destek 1–4,3500
Destek 2–4,2500
Destek 3–4,2000

EURTRY JEOPOLİTİK RİSKLERLE YÜKSELİŞ YAŞIYOR
ABD’ nin Türkiye’den vize başvurularını askıya alma kararının
ardından, Türkiye de ABD vatandaşlarının vize başvuruları askıya
aldı. Yaşanan bu siyasi krizle haftanın ilk işlem gününde Türk Lirası
dolar karşısında değer kaybı yaşıyor. Suriye’ nin İdlip eyaletine
askeri operasyon düzenlemesi ile birlikte siyasi tansiyon
yükselmeye devam ediyor. ABD Büyükelçiliği’nin hafta sonu resmi
açıklamasında son zamanlarda yaşanan olayların ülkedeki ABD
Vatandaşı ve personelinin güvenliğini tehdit ettiği ve güvenlik için
konsolosluklara gelen ziyaretçi sayısını azaltma kararı alarak vize
hizmetlerini askıya alma kararı alındığını açıkladı.
Yaşanan bu gelişmelerle kurda tarihi zirve yaşanıyor. Türk lirasında
görünen değer kaybı paritede alımları da beraberinde getirdi.
Haftanın ilk işlem gününde veri akışının oldukça sakin olduğunu
görüyoruz. Ancak gün içinde bu gelişmelerden gelecek haberleri
takip etmekte yarar olduğunu düşünüyoruz.
Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 4,4000 ve
4,5000 fiyat seviyeleri test edilebilir. Ancak olası düşüşlerde 4,3500
ve 4,2500 noktası takip edilebilir.
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Ham petrol

09.10.2017

09.10.2017

ANALİZ
PETROL NATE KASIRGASI’ NIN ARDINDAN GERİLİYOR

Direnç 1–50,20
Direnç 2– 51,70
Direnç 3– 52,50

Destek 1–49,20
Destek 2–48,70
Destek 3–48,00

Petrol fiyatları, Nate Kasırgası’ nın ABD sahillerini geçmesinin
ardından, işçilerin yeniden Meksika Körfezi’ndeki platformlara
dönmesiyle birlikte 50 doların altını seyretti.
Petrol Cuma günü, artan küresel üretimin Petrol İhraç Eden ülkeler
Topluluğu (OPEC) öncülüğünde gerçekleştirilen üretim kısıntılarının
etkilerini gidereceği spekülasyonu ile Mayıs ayından bu yana en
güçlü haftalık kaybını yaşadığı hagftayı sonlandırdı. OPEC Genel
Sekreteri Mohammad Barkindo, Pazar günü yaptığı açıklanada,
piyasanın yeniden dengeye kavuşma konusunda iyileştiğini, ancak
toparlanmanın 2018'e taşınması için ilave adımlar atılmasına
ihtiyaç duyulabileceğini kaydetti.
Teknik olarak geri çekilmenin devamı yaşanması halinde 49,20 ve
48,70 noktası test edilebilir. Ancak olası yükselişlerde 50,20 ve
51,70 direnci takip edilebilir.
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09.10.2017

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI
VİOP30

09.10.2017

ANALİZ

Direnç 1–128,500

XUO30 ENDEKS (EKİM VADELİ KONTRAT)

Direnç 2– 129,000
Direnç 3– 130,000

Destek 1–127,500
Destek 2–126,000
Destek 3–125,000

XUO30 Ekim vadeli kontrat güne 128,750 puan seviyesinde başladı.
Gün içinde 127,650 fiyat seviyesine kadar gerileme yaşanmış olsa
da günü 128,140 uzlaşma fiyatı üzerinde tamamladı.
ABD’ nin Türkiye’den vize başvurularını askıya alma kararının
ardından, Türkiye de ABD vatandaşlarının vize başvuruları askıya
aldı. Yaşanan bu siyasi krizle haftanın ilk işlem gününde Türk Lirası
dolar karşısında değer kaybı yaşıyor. Suriye’ nin İdlip eyaletine
askeri operasyon düzenlemesi ile birlikte siyasi tansiyon
yükselmeye devam ediyor. ABD Büyükelçiliği’nin hafta sonu resmi
açıklamasında son zamanlarda yaşanan olayların ülkedeki ABD
Vatandaşı ve personelinin güvenliğini tehdit ettiği ve güvenlik için
konsolosluklara gelen ziyaretçi sayısını azaltma kararı alarak vize
hizmetlerini askıya alma kararı alındığını açıkladı. ABD’ nin bu
kararının ardından Türkiye’de aynı gerekçeyle ABD vize hizmetlerini
askıya aldığını açıkladı.
Siyasi ve jeopolitik risklerin artmasıyla endekste satış baskısı
yaşanabilir. Teknik olarak geri çekilmenin hızlanmasıyla 127,500 ve
126,000 desteği takip edilebilir. Ardından 125,000 noktası
gündeme gelebilir. Ancak olası yükselişlerde 128,500 ve 129,000
direnci kısa vadeli olarak takip edilebilir.
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XAUUSD

09.10.2017
Direnç 1–1280

09.10.2017

ANALİZ
XAUUSD 1017 (EKİM VADELİ KONTRAT)

Direnç 2– 1292
Direnç 3– 1300

Destek 1–1275
Destek 2–1270
Destek 3–1264

Yeni haftada oldukça yoğun gündem maddeleri bizi bekliyor olacak.
ABD tarafından FOMC tutanakları Çarşamba günü açıklanacak.
Hatırlayacak olursak FED, Eylül ayında faizlerde değişikliğe gitmedi
ve bilanço daraltmaya Ekim ayında başlanacağı sinyalini vermişti.
Ancak asıl beklenen Cuma günü ABD tarafından gelecek olan
enflasyon rakamları olacaktır. Ücretlerde görünen artış ABD’ nin
enflasyon rakamlarını yukarıya çekeceği bekleniyor. Piyasanın
beklentisi Eylül ayında yıllık yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,6 artış
yaşayacağı yönünde. Aynı saat diliminde gelecek olan ABD
Perakende Satışlar yüzde 0,3 ile yükseliş yaşamadı bekleniyor.

Teknik olarak yükselişin hızlanmasıyla 1275 ve 1284 direnci test
edilebilir. Ardından 1292 noktasına kadar çıkış yaşanabilir. Ancak
olası düşüşlerde 1235 ve 1260 noktası kısa vadeli olarak takip
edilebilir.
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09.10.2017

PAY PİYASASI GÜNDEM
BIST100 Endeksi günü yüzde 0,78 düşüşle 106,963 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi ise
yüzde 1,38 değer kaybetti.

Endeks önceki kapanışa göre 837,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. ABD ve Kuzey
Kore arasında yaşanan gerilim ve taraflardan gelen açıklamalar tarafların risk alma iştahını azaltarak endeksin düşüşünü
hızlandırdı. Gün içinde 106,000 puan sınırına kadar gerilese de 107,000 hemen altında dengelendi. Suriye’ nin İdlip eyaletine
askeri operasyon düzenlemesi ile birlikte siyasi tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Büyükelçiliği’nin hafta sonu resmi
açıklamasında son zamanlarda yaşanan olayların ülkedeki ABD Vatandaşı ve personelinin güvenliğini tehdit ettiği ve güvenlik
için konsolosluklara gelen ziyaretçi sayısını azaltma kararı alarak vize hizmetlerini askıya alma kararı alındığını açıkladı ABD’
nin bu kararının ardından Türkiye’de aynı gerekçeyle ABD vize hizmetlerini askıya aldığını açıkladı. Endekste gün içinde satış
baskının devamı yaşanabilir. Altın fiyatları ise ABD Başlkanı Donald Trump açıklamalarının ardından tekrardan yükseldi.

Geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde ABD Tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Piyasanın beklentisi Eylül ayında
gerçeklesen Harvey ve Irma kasırgasının etkisiyle istihdam düzeyinin 80 bin olarak artış yaşayacağı yönündeydi. Ancak gelen
veride 33 bin kişinin işten çıkarıldığını gördük. 2010 yılından bu yana eylül ayı tarım dışı istihdam verisinde düşüş yaşandığını
görüyoruz. Aynı veri seti içinde yer alan Ortalama Saatlik Kazançlar ise beklentilerin üzerinde açıklanarak sürpriz yarattı
diyebiliriz. Piyasanın beklentisi aylık bazda yüzde 0,3 artış yaşanacağı yönündeydi. Ancak gelen veride yüzde 0,5 ücretlerde
görünen artış pozitif olarak algılandı. İşsizlik oranları 7 yıldan bu yana ilk kez azalma yaşaması tarım dışı istihdam verisinde
görülen azalmayı gölgeler nitelikteydi. Eylül ayında yüzde 4,4 olarak açıklanması beklenirken, işsizlik oranı yüzde 4,2 olarak
karşılandı. Bir önceki raporumuzda da belirttiğimiz gibi gelen istihdam düzeyi geçici olarak algılanabilir. Görülen azalma Irma
ve Harvey kasırgalarının sonuçları mevsimsel olarak algılanabilir. Gelen verinin ardından dolar endeksi 94,27 seviyesine
yükselirken dola/tl kuru 3,6371 ile üç ayın zirvesini yaşadı. Doların lira karşısındaki kazancı yüzde 1,50 seviyesine yükseldi.
S&P500 endeks vadeli kontrat gösterge endeksi sekiz gün süren rallisini durdurdu.

Avrupa hisse senetleri, Katalonya krizinin etkisini sürdürmesiyle birlikte düşerken, tahvil faizleri yükseldi. Siyasi riskler
Ingiltere’de etkili olmaya devam ediyor. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,2 düşüş yaşadı. MSCI Tüm dünya endeksi ise
yüzde 0,05 seviyesinde az düşüş yaşadı. Teknik olarak BIST 100 endeksinde düşüşün hızlanmasıyla 105,000 ve 103,500
desteği takip edilebilir. Anca olası yükselişlerde 107,500 ve 108,000 direnci test edilebilir.
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ŞİRKET HABERLERİ

Petkim'in Star Rafineri'den hisse alımına ilişkin görüşmeleri devam ediyor.
Sinpaş GYO, Sinpaş Yapı'yı devralmak için yönetim kurulundan karar aldı.
Karsan tasarladığı aracın üretimi ve satışı için mutabakat metni imzaladı.

Çekince: Bu bültendeki veriler ve diğer tüm bilgiler, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma bölümünce güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ.
söz konusu kaynaklarda hata ve eksiklik olmadığını veya bilginin yanlış olmadığını garanti edemez. Sonradan ilgili bilgilerde her yönde ve şiddette değişiklik meydana gelebilir. Bu bültende sehven
yapılmış hatalar söz konusu olabilir. İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ. ilgili bilgilerde meydana gelebilecek hiçbir değişiklikten ve diğer tüm nedenlerden dolayı bu Bülten'de sunulan bilgilerin
kullanılmasından olası zararlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bülten sadece güncele ulaşma ve güncelliği ücretsiz paylaşma amacı taşımakta olup, burada yer alan veri ve bilgiler
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 hiçbir veri ve bilgi yorum ve tavsiye olarak algılanmamalıdır. Burada yorum ve tavsiye olarak algılanabilecek olası bilgiler ilgili
kişinin/kişilerin bireysel görüşleridir. Bu görüşlere dayanarak yapılan herhangi bir finansal işlem mali durumunuza ve ilgili risk-getiri tercihlerinize uygun olmayabilir; beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.

