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ABD Kişisel Tüketim Harcamaları ve Fed yöneticilerinin konuşmaları ile Almanya seçim sonuçları izlenecek.
ABD tarafında Pazartesi günü Ağustos ayı Dayanıklı Mal Siparişleri; Salı günü Ağustos ayı Dış Ticaret Dengesi,
Temmuz ayı Case-Shiller ve FHFA Konut Fiyat Endeksleri ile Eylül ayı Tüketici Güveni; Çarşamba günü Ağustos ayı
Bekleyen Konut Satışları; Perşembe günü 2Ç21 dönemi nihai Ekonomik Büyüme tahmini ve Haftalık İşsizlik Maaşı
Başvuruları; Cuma günü Ağustos ayı Kişisel Kişisel Gelir ve Harcamalar (Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları – Core PCE), Eylül ayı İmalat PMI, Eylül ayı ISM İmalat Endeksi, Ağustos ayı
İnşaat Harcamaları ve Eylül ayı Tüketici Hassasiyeti haftanın öne çıkan verileri olacak. Ayrıca, hafta boyuna Fed
yöneticilerinin yapacağı planlı konuşmalarda Kasım’da başlayıp 2022 yılı ortalarında tamamlanması beklenen varlık
alımlarında azaltım sürecine yönelik vereceği mesajlar da piyasaların yakın takibinde olacak.
Avrupa bölgesinde hafta sonu Almanya’da yapılan seçim sonuçları izlenecek. Seçim sonuçları kesinleştikten sonra
Almanya’da 16 yıllık Merkel dönemi sona erecek. Resmi olmayan projeksiyonlara göre son hükümette maliye bakanı
görevini yürüten sosyal demokrat parti SPD’nin lideri Scholz projeksiyonlara göre %25,7 ile az farkla seçimi kazanmış
görünüyor. Son haftalarda Başbakan Merkel’in bizzat kendisi için sahaya indiği Laschet’in önderliğindeki hristiyan
demokratlar CDU-CSU %24,1 (2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk defa %30’un altında) ile ikinci sıraya geriledi. Bu
sonuçlar koalisyon hükümeti kurulmasını gerektirecek. Yeşiller %15,8 (kendileri için rekor yüksek oy oranı) ile olası bir
hükümette koalisyon ortağı olmasına kesin gözüyle bakılan liberal FDP ise %11,5 oy elde etti. Resmi olmayan bu
sonuçlara göre 2 koalisyon senaryosu öne çıkıyor: SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonu (parti renkleri nedeniyle trafik
lambası olarak adlandırılıyor, Anayasa’da yer alan ‘harcama freni’ mekanizması dahilinde kamu harcamalarında gaza
basılmasını isteyen partiler olarak dikkat çekiyor) veya CDU/CSU, Yeşiller ve FDP koalisyonu (Jamaika olarak
adlandırılıyor, katı bütçe dengesi kurallarının sürdürülmesinden yana). Aylar sürebileceği belirtilen koalisyon
görüşmeleri süresince Merkel’in başbakanlığı sürecek. Salı günü Almanya Ekim ayı GfK Tüketici İklimi; Çarşamba
günü Euro Bölgesi Eylül ayı Ekonomi Güveni; Perşembe günü İngiltere 2Ç21 dönemi nihai Ekonomik Büyüme tahmini
ile Ağustos ayı Almanya ve Euro Bölgesi İşsizlik Oranı ile Almanya Eylül ayı TÜFE; Cuma günü Almanya Ağustos ayı
Perakende Satışlar, Eylül ayı Euro Bölgesi ve İngiltere İmalat PMI ile Euro Bölgesi Eylül ayı Öncü TÜFE haftalık
ekonomi takvimine göre izlenecek başlıca veriler olarak sıralanabilir.
Asya tarafında Salı günü Çin Ağustos ayı Sanayi Kârları; Perşembe günü Japonya Ağustos ayı Sanayi Üretimi ve
Perakende Satışlar ile Çin Eylül ayı İmalat PMI; Cuma günü Japonya Ağustos ayı İşsizlik Oranı, 3Ç21 Tankan Anketi
ve Eylül ayı İmalat PMI verileri takip edilecek.
Yurtiçinde Eylül ayı İmalat PMI ile Erdoğan-Putin görüşmesi izlenecek.
Türkiye’de haftalık ekonomi takviminde Salı günü Ağustos ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi; Çarşamba
günü Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi ve Ağustos ayı BDDK Bankacılık Sektörü İstatistikleri; Perşembe günü
Ağustos ayı Dış Ticaret Dengesi (Ticaret Bakanlığı öncü verilerine göre ihracat: 18,9 milyar dolar, ithalat: 23,2 milyar
dolar, denge: -4,3 milyar dolar), 2Ç21 Dönemi Dış Borç İstatistikleri ve Haftalık Para-Banka İstatistikleri; Cuma günü
Eylül ayı İmalat PMI ve Eylül ayı İTO İstanbul Perakende/Toptan fiyat endeksleri öne çıkıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 29 Eylül Çarşamba günü Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü Birleşmiş Milletler seyahati sırasında kaydedilen ve pazar günü sonu Amerikan
CBS televizyonunda yayınlanan röportajda Türkiye’nin S-400 almaya devam etmeyi planladığı yönündeki Rusya
açıklamasının sorulması üzerine Erdoğan, F-35 ve Patriot’ları istemelerine rağmen verilmediğini hatırlattı. Erdoğan
“Bundan sonraki dönemde de kimse bizim savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden ne kadar ne alacağımıza
müdahale edemez. Türkiye, kendi savunma noktasındaki bütün kararlılığını ortaya koyacaktır. Bu kararına da kimse
müdahale edemez.” diye konuştu. Sunucunun “Bu kulağa bir evet gibi geliyor’ açıklaması üzerine Erdoğan “Tabii ki,
tabii ki evet” yanıtını verdi. Reuters’e konuşan bir ABD Dışişleri sözcüsü “Yeni Rus silah alımlarının Aralık 2020’de
uygulananlardan ayrı olarak CAATSA 231 yaptırım mekanizmasını çalıştırabileceğini Türkiye’ye net olarak açıklamaya
devam ediyoruz” açıklaması yaptı.
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UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da
yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması
veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın
alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir
garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan
bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler
hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların
kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan
yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri
tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve
tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye
dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs
içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım
Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
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