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Piyasa Gündemi

Fed’in şahinleşen tutumu ve enflasyon tahminlerindeki yükseliş
geçen hafta küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. St. Louis
Fed Başkanı James Bullard cuma günü yaptığı açıklamada
Powell'ın varlık alımı azaltma tartışmalarını resmi olarak başlattığını
söyledi. Fed’in tutumu ve bu taraftaki açıklamalar önemini
korumaya devam ediyor. Küresel gelişmelerin yanında yurt içinde
bugün gerçekleşecek kabine toplantısı takip edilecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    17:00 ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Yüksek
•    22:00 Fed Williams Konuşması Önem: Yüksek 

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa'da iş dünyasıyla
buluşmasında enflasyonla mücadele yönünde mesajlar verdi.
Elvan, enflasyonla mücadelenin tüm politikalarının merkezinde
olduğunu belirtti. Elvan, kur geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki
etkisinin de arttığına dikkat çekti. JP Morgan, aşılamanın
hızlanmasıyla beraber Türkiye için 2021 büyüme tahminini yukarı
yönlü güncelledi. Kredi büyümesindeki yavaşlama ve yüksek faiz
oranlarına rağmen artan aşılama hızının güncellemede etkili
olduğunu belirten JP Morgan ekonomistleri, Türkiye için 2021
büyüme tahminlerini %6,1’den %6,8’e güncellediklerini ifade etti.
Yurt içinde bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ve toplantı
sonrası verilecek mesajlar ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Almanya'nın üretici fiyat endeksi haziran ayında yıllık %7,2, aylık
bazda ise %1,5 yükseldi. Endekste görülen yıllık bazdaki artışta,
yıllık %14,9 artışla enerji fiyatları ve %10,7 artışla ara mallar
fiyatları etkili oldu. Artış gösteren diğer kalemler ise %1,7 dayanıklı
tüketici malları fiyatları, %1,2 artışla ana mallar fiyatları etkili oldu.
Avrupa Merkez Bankası, bankalar için mevcut kaldıraç esneklik
oranının 2022 yılının mart ayına kadar uzatıldığını duyurdu.
ECB’den yapılan yazılı açıklamada, bankaların salgın döneminde
ekonomiye kredi sağlamaya devam edebilmesi amacıyla bankalar
için mevcut kaldıraç esneklik oranının 2022 yılının mart ayına kadar
uzatılmasına karar verildiği kaydedildi. İtalya Başbakanı M. Draghi,
politika yapıcıların ekonomik büyümeyi salgın öncesi seviyelere
getirmesi gerektiğini ve ek teşviklerin gerekebileceğini söyledi.
Şirketleri batmaktan kurtarıp, işsizlik azaltıldığında hükümetin
talebe odaklanması gerektiğini söyleyen Draghi, “Salgın
öncesindeki büyüme patikasını da aşmayı hedeflemeliyiz” dedi.

ABD 

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed Başkanı Jerome
Powell’ın geçen hafta varlık alımı azaltma tartışmalarını resmi
olarak başlattığını söyledi. Enflasyon hedeflerine ulaşmak için
politikaların düzeltmeye ihtiyacı olduğunu belirten Bullard, varlık
alımı azaltımına ilişkin tartışmaların gelecek haftalarda devam
edeceğini Fed'in ilk faiz artırımını 2022 yılı sonunda yapmasını
beklediğini söyledi.  Fed'in son toplantısında varlık alımlarının
azaltılması konusunda müzakerelerin resmi olarak Başkan Jerome
Powell tarafından başlatıldığını ifade eden Bullard, "Varlık
alımlarının azaltılması adımlarında enflasyona ve verilere bağlı
hareet etmemiz gerek. Piyasaya alımların azaltılması konusunda
hazırlık için epey zaman tanınacak" ifadelerini kullandı.Söylemlerin
ardından küresel hisse piyasalarında satışlar hızlandı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.7698 0.09 3.57 17.95
EURTRY 10.4075 0.33 1.37 14.37
EURUSD 1.1868 0.04 -2.08 -2.86
GBPUSD 1.3808 0.04 -2.13 0.97
USDJPY 109.86 -0.34 -0.19 6.39

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 9.5300 2.25 26.37 125.00
Dolar Endeksi 92.2640 -5.70 175.10 232.70
REK 60.5500 - - -167.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,136.00 -0.42 -2.79 10.33
DAX Yakın Vade 15,279.00 -0.88 -2.64 11.15
Dow Jones Yakın
Vade 32,982.00 -0.52 -4.07 8.15

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,772.98 0.48 -4.99 -6.73
Gram Altın 499.89 0.81 -1.61 10.08
WTI 71.54 0.57 1.74 47.72
BRENT 72.99 0.49 0.23 41.56
Bakır 4.18 -0.34 -7.51 18.70

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 19.0700 67.00 25.00 411.00
Türkiye 10 Yıllık 17.9500 -13.00 -14.00 505.00
ABD 10 Yıllık 1.3850 -5.30 -11.30 46.80
ABD 2 Yıllık 0.2620 0.40 10.10 13.90
Almanya 10 Yıllık -0.1990 4.30 7.10 37.60
Almanya 2 Yıllık -0.6590 0.40 1.90 5.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.3734 0.13 4.29 -2.18
USDIDR 14,454.05 -0.24 1.50 3.81
USDTRY 8.7698 0.09 3.57 17.95
USDRUB 73.0645 0.36 1.29 -1.44
USDBRL 5.0974 0.16 0.69 -1.85
USDCNY 6.4648 0.18 1.03 -1.04
USDMXN 20.6883 0.08 3.65 4.00
USDCZK 21.5602 0.00 2.79 0.39
USDHUF 299.7760 -0.09 3.75 1.00
USDPLN 3.8359 -0.04 3.01 2.75
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Euro/Dolar

Almanya'da üretici fiyat endeksi haziran ayında yıllık %7,2, aylık
bazda ise %1,5 yükseldi. Endekste görülen yıllık bazdaki artışta,
yıllık %14,9 artışla enerji fiyatları ve %10,7 artışla ara mallar
fiyatları etkili oldu. Avrupa Merkez Bankası 27 Haziran'da son
bulması öngörülen kaldıraç esnekliğini Mart 2022 tarihine uzattığını
açıkladı. ABD’de Fed sonrası fiyatlama sürerken, St. Louis Fed
Başkanı James Bullard, Fed'in ilk faiz artırımını 2022 yılı sonunda
yapmasını beklediğini söyledi. Açıklama sonrası küresel hisse
piyasalarında satışlar hızlandı. Dolar endeksindeki değer kazancı
ile 1,1900 seviyesinin altına fiyatlamanın sarktığı paritede 1,1828 –
1,1800 ve 1,1778 destek seviyeleridir. Tepki alımlarının yaşanması
halinde 1,1885 – 1,1925 ve 1,1956 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1911

  1.1894  

 1.1881   

1.1868    

 1.1851   

  1.1834  

   1.1821

GBP/USD

Geçen Cuma günü İngiltere’de açıklanan Covid-19 verilerinde
Şubat ayından bu yana ilk kez 11 bin vakanın geçildiği, delta
varyantlı vakaların ise son bir haftada %80 arttığı açıklandı. Covid –
19 İngiltere’de etkisini sürdürmeye devam ettirirken perakende
satışlar verisi Cuma günü aylık %1.4 daralma göstererek %1,8’lik
beklentinin altında gerçekleşti. Bugün önemli bir veri akışı
bulunmazken Fed üyesi Williams’ın TSİ 22:00’ da konuşması
paritede oynaklığı artırabilir. Fed kararlarının piyasa tarafından
şahin tonda değerlendirilmesi sonrası düşüş eğilimi gösteren
paritede kısa vadede aşağı yönlü hareketlerde 1,3755 - 1,3715 ve
1,3670 seviyeleri takip edilebilir.  Yukarı yönlü hareketlerde ise
1,3834 - 1,3856 ve 1,3910 direnç seviyeleri izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3874

  1.3852  

 1.3830   

1.3808    

 1.3786   

  1.3764  

   1.3742
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USD/TRY

Dolar/TL kuru geçen hafta Cuma günü 8,7520 ile 8,6516 seviyeleri
arasında dalgalanarak günü 8,7418’den tamamladı. Geçen hafta
Fed toplantısında alınan kararlar ve Fed Başkanı Powell’ın
açıklamaları piyasa tarafından şahin tonda değerlendirildi. DXY
hızla değer kazanırken gelişmekte olan ülke para birimleri dolara
karşı değer kaybetti. Bugün TSİ 22:00’ da Fed üyesi Williams’ın
konuşması dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL’de
bu sabah 08:50 itibariyle 8,7800 seviyelerinden işlem görüyor. DXY
92,29 seviyelerinde hareket ederken ABD 10 yıllık tahvil faizi
%1.387 seviyesinden işlem görüyor. Gelişmekte olan ülke para
birimleri dolar karşısında değer kayıplarını sürdürüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.8313

  8.8067  

 8.7883   

8.7698    

 8.7453   

  8.7207  

   8.7023

EUR/TRY

Almanya'da üretici fiyat endeksi haziran ayında yıllık %7,2, aylık
bazda ise %1,5 yükseldi. Endekste görülen yıllık bazdaki artışta,
yıllık %14,9 artışla enerji fiyatları ve %10,7 artışla ara mallar
fiyatları etkili oldu. Diğer yandan Avrupa Birliği aşılamanın genele
yayılması ile vaka sayılarında yaşanan gerileme ile seyahat
kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı. Yurt içinde Hazine ve Maliye
Bakanı Elvan, döviz kuruna yönelik kur istikrarının sağlanması ve
enflasyonda düşüşle sermaye girişini hızlandıracağını TL varlıklara
girişin artacağını belirtti. Küresel piyasalarda dolar endeksindeki
yükseliş gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı
yaratmaya devam ederken, Euro/TL kuru bu sabah 10,41’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   10.4761

  10.4517  

 10.4296   

10.4075    

 10.3831   

  10.3587  

   10.3365
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XAU/USD

Ons altında zayıf seyir sürüyor. Piyasalardaki kararsız seyirler,
Fed'in projeksiyonları sonrası ABD ekonomisine dair hızlı
toparlanma beklentilerinin güçlenmesiyle, emtialar üzerinde de
baskısına devam ediyor. Fed üyelerinden Bullard, Cuma günü en
yakın faiz artışının gelecek yıl olabileceğine dair sinyal vermesi de,
Fed sonrası piyasaları daha da rahatsız etti. Ons altında kayıplarını
telafi etmekte zorlanıyor. Bundan sonraki süreçte ABD verileri ve
Fed üyelerinin konuşmaları, ons altının da seyri açısından takip
edilebilir. Bugün için açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Fed
üyelerinden Williams konuşması izlenebilir. Ons altın için 1759$ ilk
destek olurken bir sonraki destekler 1738$ ve 1716$ olarak
görülüyor. Yukarıda 1786$ - 1805$ ve 1827$ direnç noktaları
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,790.79

  1,783.83  

 1,778.49   

1,773.14    

 1,766.19   

  1,759.23  

   1,753.89

DAX Yakın Vade

Fed’in enflasyon tahminlerini yükseltmesi ve şahinleşen tutumu
hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle geçen
haftanın ikinci yarısında Avrupa borsalarında satıcılı bir fiyatlama
etkili oldu. Fed’in şahinleşen tutumu, ekonomik veri akışları ve
aşılama cephesindeki gelişmeler önemini korumaya devam
etmektedir. Avrupa borsaları cuma gününü %2’lere yaklaşan
düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü %1,84’lük
düşüşle 15.414 puandan tamamladı. Bu sabah satıcılı seyrin
devam ettiği DAX vadelisinde aşağı yönlü hareketlerde 15.200 –
15.095 ve 15.000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Tepki
alımlarının gündeme gelmesi halinde 50 günlük üssel ortalama
(15.335) kısa vadeli ilk direnç noktası olup, devamında 15.421 ve
15.546 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,545.00

  15,483.00  

 15,381.00   

15,279.00    

 15,217.00   

  15,155.00  

   15,053.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi Cuma gününü %1,58 düşüşle 33.290
seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta, Fed'in etkisi piyasalarda
oldukça sert fiyatlanmalara neden oldu. 2023 yıl sonuna kadar iki
faiz artış öngörüsü, şahin olarak yorumlanınca, Fed sonrası da
endekslerdeki satışlar devam etti. Piyasalar hala kendisine
gelemedi. Cuma günü Fed üyelerinden Bullard, ilk faiz artışının
2022 sonuna kadar olabileceğini ifade etmesi, bundan sonraki
süreçte Fed üyelerinin konuşmalarını daha da önemli bir noktaya
getirmiş durumda. Bu sabahta ABD vadelilerinde satıcılı seyirler
görülüyor. Bugün için takvim sakin, bu hafta Fed üyelerinin
konuşmaları yakından takip edilebilir. Sözleşme için 32.834 -
32.593 - 32.342 destek noktaları, 33.201 - 33.427 ve 33.623 direnç
noktaları olarak bulunuyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,396.33

  33,281.67  

 33,131.33   

32,981.00    

 32,866.33   

  32,751.67  

   32,601.33

S&P 500 Yakın Vade

Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı Fed projeksiyonlarında 2023 yıl
sonuna kadar iki faiz artış öngörüsü piyasaları rahatsız etti.
Beklenmedik bir şekilde Fed'in şahin tutumu piyasalarda sert
hareketlere neden oldu. Hala etkisini sürdürüyor çünkü piyasalarda
risk iştahı zayıf. S&P 500 endeksi Cuma gününü %1,31 kayıpla
4.166 puandan kapattı. Bu sabah ABD vadelilerinde satıcılı seyirler
sürüyor. Bugün için ABD'den açıklanacak önemli bir veri
bulunmazken, Fed üyelerinden Williams konuşması bulunuyor. En
son Cuma günü Fed üyesi Bullard açıklamasında, ilk faiz artışının
gelecek yıl olabileceğinin sinyalini vermişti. Bu nedenle Fed
üyelerinin konuşmaları bundan sonraki günler için kritik olabilir.
Sözleşme için 4.150 - 4.172 - 4.200 dirençler, 4.114 - 4.091 - 4.067
destekler olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,175.83

  4,164.17  

 4,150.08   

4,136.00    

 4,124.33   

  4,112.67  

   4,098.58
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Brent Petrol

Brent petrol yeni haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı. İran nükleer
anlaşması görüşmeleri devam ederken, kısa zamanda
sonuçlanacağına dair sinyaller verilmesine karşın yine de bazı
noktalarda geç karar verebilme ihtimali, petrolü etkiliyor. İran
petrolünün piyasaya geç gelecek olması, petrol fiyatlarının
yükselişini destekliyor. Bu nedenle bu görüşmeler ne kadar uzarsa
petrolü desteklemeye devam edebilir. Bugün için piyasalarda risk
iştahı zayıf ve hisse senetlerinden çıkışlar görülüyor. Dolar endeksi
bu sabah yatay ancak günün geri kalanında alıcılı seyretmeye
devam ederse, petrolü bir miktar baskılayabilir. Piyasalarda
açıklanacak önemli bir veri akışı görülmüyor. Brent petrol için
72,98$ - 72,25$ ve 71,43$ destek noktaları olurken, 74,53$ -
75,25$ ve 75,96$ direnç noktaları.
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   74.22

  73.90  

 73.44   

72.99    

 72.67   

  72.34  

   71.89

USD/JPY

Geçen hafta Fed’in beklentilere paralel faizlerde değişikliğe
gitmeyerek, 2023 yılı sonuna kadar iki faiz artışı öngörüsünün
ardından St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed Başkanı J.
Powell’ın geçen hafta varlık alımı azaltma tartışmalarını resmi
olarak başlattığını söyledi. Enflasyon hedeflerine ulaşmak için
politikaların düzeltmeye ihtiyacı olduğunu belirten Bullard, varlık
alımı azaltımına ilişkin tartışmaların gelecek haftalarda devam
edeceğini vurguladı. Japonya’da olimpiyatlara ilişkin haber akışları
gündemdeki yerini korurken, bugün açıklanan önemli veri akışı
bulunmuyor. Haftanın son işlem günü Bullard’ın söylemlerinin
ardından paritede sert volatilite yaşanmaya devam ediyor. Geri
çekilmelerde 109,60 – 109,32 ve 109,00 seviyeleri destek, 110,00
– 110,12 ve 110,32 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.72

  110.49  

 110.17   

109.86    

 109.63   

  109.40  

   109.09
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye

Tel :(0216) 453 0120

E-Posta : gedikforex@gedik.com

 

* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.

YASAL UYARI

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, 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 sinyal, 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 ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
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