
Forex Bülten 06 Mayıs 2022

Piyasa Gündemi

Powell’ın mesajları sonrasında risk iştahında bir miktar toparlanma
gözlense de birçok merkez bankasının Fed’i izleyerek sıkılaşma
adımları atması risk iştahındaki toparlanmanın sınırlı kalmasına ve
piyasalar üzerindeki baskının sürmesine yol açtı. Küresel çapta
sıkılaşma hamleleri ile küresel büyümeye dair endişeler risk iştahı
üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Aynı zamanda tahvil
faizlerindeki yükseliş eğilimi de piyasalar açısından bir diğer risk
unsuru. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Ortalama Saatlik Kazançlar Önem: Yüksek

Türkiye

Bayram tatilinin ardından bu haftanın yurt içindeki en önemli verisi
olan enflasyon rakamları açıklandı. Nisan ayında tüketici fiyatları bir
önceki aya göre %7,25 yükselirken yıllık bazda %69,97 artış
kaydetti. Üretici fiyatlarında ise aylık artış %,67, yıllık artış ise
%121,82 olarak gerçekleşti. Yüzde 70'e dayanan enflasyondaki bu
seviyeler 2002 yılından bu yana görülen en yüksek yıllık enflasyon
olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Nisan ayına
ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Nisan'da dış ticaret
açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %98 artışla 6,1 milyar
dolar oldu. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı 32,5 milyar
dolara yükseldi. Açıklanan diğer bir veri ise imalat sektörü PMI
endeksi nisan ayında 49,2 seviyesine gerileyerek art arda ikinci ay
ivme kaybetti. İmalat PMI, 2020'den beri en düşük seviyesine indi.
Yurt içinde bugün gündeme ilişkin gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen Rusya’ya yönelik
petrol ambargosunu Avrupa Parlamentosu'na sunarken, deniz yolu
ve boru hattıyla taşınan, ham ve işlenmiş tüm Rus petrol ürünlerine
tam bir ithalat yasağı olacak ifadelerini kullandı. Rus petrolüne
yüksek bağımlılığı olan Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerden
ise tepkiler izleniyor. OPEC, dün mevcut ambargo kararını
görüşmek ve haziran ayı üretim artış miktarını kararlaştırmak için
toplanmıştı. OPEC+, Avrupa Birliği’nin Rus petrolünü yasaklama
planının küresel piyasalarda arz sıkışıklığına neden olabileceği
beklentilerine karşın, haziran ayında sınırlı bir üretim artışına
gidecek. Birlik, haziran ayında üretimi günde 432 bin varil artırma
konusunda uzlaştı.

ABD

ABD’de Powell’ın basın toplantısında önümüzdeki aylarda 75 baz
puanlık bir artışa gidebileceği yönündeki spekülasyonlarla ilgili
olarak komitenin aktif olarak dikkate aldığı bir şey olmadığını
belirten açıklamasının ardından gelen endekslerdeki tepki alımları
sonrası, ABD borsaları, dünkü işlemlerde stagflasyon korkularının
baskın gelmesiyle sert geri çekilme yaşadı. Makro ekonomik tarafta,
ABD'de işsizlik maaşı başvurularında 30 Nisan haftasında artış
kaydedildi. Verilere göre ilgili haftada ülkede 200 bin işsizlik maaşı
başvurusu gerçekleşti. ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik
daha etkin bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş
başvurularının dört haftalık ortalaması 188 bin seviyesine yükseldi.
Ekonomik takvimde bugün, kritik Tarım Dışı İstihdam verisi takip
edilecek. Beklenti verinin aylık bazda 391 bin artış göstermesi
yönünde. Mart ayında veri 461 bin olarak açıklanmıştı.  

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 14.8801 0.10 0.19 11.02
EURTRY 15.6511 -0.13 -0.08 3.61
EURUSD 1.0518 -0.22 -0.30 -7.54
GBPUSD 1.2353 -0.05 -1.84 -8.72
USDJPY 130.64 0.36 0.61 13.50

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.2948 3.35 14.60 100.48
Dolar Endeksi 103.7370 14.20 52.50 806.70
REK 54.0100 - - 591.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,142.75 -0.01 0.37 -12.94
DAX Yakın Vade 13,842.00 -0.27 -1.76 -12.70
Dow Jones Yakın
Vade 32,921.00 0.03 0.12 -9.12

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,875.99 -0.06 -1.12 2.53
Gram Altın 897.48 0.04 -0.89 14.92
WTI 107.99 0.40 4.53 42.98
BRENT 111.09 0.42 4.53 42.85
Bakır 4.27 -1.79 -4.07 -3.63

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.0700 40.00 51.00 -63.00
Türkiye 10 Yıllık 21.6900 40.00 81.00 -263.00
ABD 10 Yıllık 3.0540 1.10 12.30 154.00
ABD 2 Yıllık 2.7210 2.20 0.20 199.10
Almanya 10 Yıllık 1.0480 -0.40 10.60 122.50
Almanya 2 Yıllık 0.2910 1.70 10.30 91.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.0492 0.28 1.49 0.61
USDIDR 14,477.75 0.13 -0.33 1.66
USDTRY 14.8801 0.10 0.19 11.02
USDRUB 65.2500 0.38 -8.55 -12.87
USDBRL 5.0292 0.05 1.12 -9.73
USDCNY 6.6790 0.35 1.07 5.08
USDMXN 20.2268 -0.04 -0.96 -1.44
USDCZK 23.3770 0.20 0.15 6.84
USDHUF 361.7645 0.09 0.82 11.41
USDPLN 4.4645 0.17 0.78 10.66
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da fabrika siparişleri
mart ayında aylık bazda %4,7 oranında beklentilerin üzerinde
gerileme kaydetti. ECB üyesi Philip Lane ECB’nin temmuz ayında
faiz artırmalı ve artışlara kademeli olarak devam etmesi gerektiğini
belirtirken, enerji fiyatlarındaki yükselişe değindi. ABD’de dün
haftalık işsizlik maaşı başvuruları200 bin ile beklentilerin üzerinde
açıklandı. Resesyon ve enflasyon endişeleri ön planda kalmaya
devam ederken, dolar endeksi ve tahvil cephesinde yükseliş
kaydedildi. AB ile Rusya arasındaki gelişmeler ve  tarım dışı
istihdam rakamları risk iştahı üzerinde belirleyici olacağından ön
planda olacak. EURUSD paritesi için 1.0557 – 1.0623– 1.0707
seviyeleri direnç, 1.0474 – 1.0408 – 1.0324 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0946

  1.0893  

 1.0803   

1.0714    

 1.0660   

  1.0607  

   1.0518

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladı. Banka piyasa
beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artışla %1'e
çıkardı. İngiltere Merkez Bankası (BOE), politika faizini finansal
krizden bu yana en yüksek seviyesine çıkarırken, ekonominin çift
haneli enflasyon baskısı altında daralma yolunda olduğu konusunda
uyardı. Komitede altı yetkili 25 baz puanlık artış yönünde oy
kullanırken, üç yetkili ise 50 baz puanlık artışı destekledi. İngiltere
Merkez Bankası, İngiltere’nin teknik bir resesyona girmesini
beklemese de, ekonominin bu yılın son çeyreğinde yüzde 1’e yakın
küçüleceğini öngördü. Ekonominin 2023 yılında ise %0,25
daralacağı öngörüldü. GBPUSD paritesi için 1.2438 – 1.2551 –
1.2747 seviyeleri direnç, 1.2242 – 1.2128 – 1.1932 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2910

  1.2842  

 1.2707   

1.2573    

 1.2505   

  1.2436  

   1.2302
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USD/TRY

Yurt içinde nisan ayı verilerini barındıran tüketici enflasyonu yıllık
%69,97 seviyesine yükseldi. Üretici enflasyonu ise yıllık %121,82
seviyesinde gerçekleşti. ISO imalat PMI 49,20 ile son iki ay üst üste
50 referans seviyesi altında kalarak daralmaya işaret etti. Ticaret
Bakanı Mehmet Muş’un açıkladığı verilere göre nisan ayında dış
ticaret açığı 6,1 milyar dolar oldu. Açıklanan veriler sonrası kurda
dün yükseliş eğilimleri görüldü. ABD tarafında ise işsizlik maaşı
başvuruları 30 Nisan ile biten haftada 200 bin ile beklentileri aştı.
Bugün ABD’de tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar
verileri takip edilecek. USDTRY için 14.91 – 14.97 – 15.08
seviyeleri direnç, 14.80 – 14.74 – 14.64 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14.8448

  14.8124  

 14.7942   

14.7759    

 14.7435   

  14.7111  

   14.6929

EUR/TRY

Almanya’da fabrika siparişleri mart ayında aylık bazda %4,7
oranında beklentilerin üzerinde gerileme kaydetti. ECB üyesi Philip
Lane ECB’nin temmuz ayında faiz artırmalı ve artışlara kademeli
olarak devam etmesi gerektiğini belirtirken, enerji fiyatlarındaki
yükselişe değindi. Yurt içinde enflasyon rakamları ön plandaydı.
Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %7,25 yükselirken
yıllık bazda %69,97 artış kaydetti. Üretici fiyatlarında ise aylık artış
%,67, yıllık artış ise %121,82 olarak gerçekleşti. %70'e dayanan
enflasyondaki bu seviyeler 2002 yılından bu yana görülen en
yüksek yıllık enflasyon olarak kayıtlara geçti. Enflasyonda yükseliş
eğilimi sürmeye devam ediyor. EURTRY için 15.68 – 15.77 – 15.87
seviyeleri direnç, 15.58 – 15.48 – 15.39 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.0690

  16.0117  

 15.9198   

15.8279    

 15.7707   

  15.7134  

   15.6215
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının politikalarında sıkılaşma
adımlarını arttırması, risk iştahını baskılıyor. Bu hafta Fed 50 baz
puanlık faiz artışına gitti ve sonraki iki toplantısı için 50'şer baz
puanlık artışlarına devam edeceğinin sinyalini verdi. Fed sonrası
başka ülke merkez bankalarından da faiz artış kararları açıklandı.
ABD 10 yıllık tahvil faizi 2018 yılından sonra yeniden %3,00 üzerine
yükselmiş durumda. Piyasalarda yaşanan enflasyonist endişeler ve
sıkı para politikaları, tahvil faizlerinde de oynaklığa yol açıyor. Bu
tablo karşısında, ons altında ivme kaybediyor. Bugün ABD'de tarım
dışı istihdam verisi açıklanacak. Ons altın üzerinde etkili olabilir.
XAUUSD için 1886 – 1900 – 1923 seviyeleri direnç, 1863 – 1849 -
1825 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,927.95

  1,919.62  

 1,912.45   

1,905.28    

 1,896.95   

  1,888.62  

   1,881.45

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları Perşembe kapanışın ardından
karıştı. Endeks, yiyecek & içecek, yazılım ve sanayi sektörlerindeki
hisselerindeki artış yükselişi desteklerken; perakende ve inşaat
sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle değer kaybetti. Frankfurt
borsasının kapanışıyla DAX 0,49% düştü, bu sırada MDAX endeksi
1,08% geriledi, ve TecDAX endeksi 0,37% yükseldi. Avrupa
borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü İngiltere hariç düşüşle
kapattı. Endekste 14.160 seviyesinden başlayan geri çekilme
hareketi devam ediyor. DAX Endeksi için 13.928– 14.095 – 14.325
seviyeleri direnç, 13.790 – 13.964 – 13.570 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,545.00

  14,376.00  

 14,233.00   

14,090.00    

 13,921.00   

  13,752.00  

   13,609.00

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 06 Mayıs 2022

Dow Jones Yakın Vade

Fed Başkanı'nın 75 baz puanlık faiz artışının masada olmadığını
söylemesiyle yükselen ABD borsaları, dün büyüme korkularının
baskın gelmesiyle sert düşüş kaydetti. Dolar 20 yılın zirvesini
yenilerken, konut kredisi faizlerinde 13 yılın zirvesi görüldü. Dow
Jones endeksinde de kayıplar %3’ü aştı. Volatility Index (VIX) dün
%23’ü aşan artışla 32,4 puana kadar yükseldi. Dolar endeksi de %
1'i aşan yükselişle 103,94 ile 20 yılın zirve seviyesine ulaştı. Endeks
bugüne, %0,08 primli başlıyor. Dow Jones Endeksi için 33.183 –
33.777 – 34.613 seviyeleri direnç, 32.347 – 31.753 – 30.917
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   35,188.00

  34,604.00  

 33,757.00   

32,910.00    

 32,326.00   

  31,742.00  

   30,895.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları Perşembe kapanışın ardından teknoloji
ve tüketici hizmetleri sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle düştü.
NYSE borsasının kapanışıyla S&P 500 endeksi 3,57% değer
kaybetti. S&P 500 endeksindeki şirketlerin %95'ten fazlasında
düşüş gözlendi. Öte yandan, ABD Hazine tahvili faizleri tekrar
yükselişe geçti. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizi yeniden %3'ü aştı
ve %3,098 ile son üç buçuk yılın zirvesini gördü. Uzun vadeli tahvil
faizlerindeki yükseliş, ticari kredilerde ve ipotekli konut kredilerinde
faizleri artırdığı için genel ekonomik görünüm için olumsuz bir işaret
olarak değerlendiriliyor. Endeks vadeli işlemleri bugüne %0,07
primli başlıyor. SP500 Endeksi için 4.183 – 4.268 – 4.384 seviyeleri
direnç, 4.066 – 3.982 – 3.865 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,464.42

  4,382.58  

 4,262.92   

4,143.25    

 4,061.42   

  3,979.58  

   3,859.92
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. AB'nin Rusya'ya yönelik
petrol ambargo planları ve ABD'nin stratejik rezervlerini sonbahar
döneminde başlamak üzere yenileneceğini duyurması, petrol
fiyatları açısından yakından izlenen konu başlıkları olarak görülüyor.
Özellikle, AB'nin petrol ambargosunda anlaşmaya varması,
fiyatların yeniden yükselmesine yol açabilir. Bu nedenle bu konu
önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının seyrini daha da etkileyebilir.
Dün OPEC+ aylık toplantısı yapıldı. Üyeler, haziran ayında 432K
varil üretim artışına gitme kararı aldılar. Yeni bir karar olmaması ve
sınırlı üretim artışına gidilmesi, fiyatlarda pek etkili olmadı. Brent için
111.45 – 1113.71– 116.23 seviyeleri direnç, 108.93 – 106.67 –
104.15 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   111.85

  108.82  

 107.00   

105.19    

 102.15   

  99.12  

   97.30

USD/JPY

Rusya, Japonya Başbakanı Kishida Fumio dahil 63 üst düzey
Japon yetkili hakkında yaptırım kararı aldı. Fed’in toplantı
kararlarında beklentilerin ötesinde şahin bir duruş sergilememesi ile
USD/JPY güç kaybına uğramıştı. Paritede 128,022 kısa vadeli dip
seviye olarak takip edilebilir. Paritede, dün 129,096 bandından
toparlanma hareketi inceleniyor. Fiyat, 131.15 yakınlarındaki bir
önceki aylık zirveye doğru yönlenmiş durumda. Genel olarak,
USD/JPY yükseliş yörüngesini koruyor. 10 ve 22 günlük üssel
ortalama seviyesi olan 129.826 pivot üzerinde kalıcılık sağlanması
halinde momentum hız kazanabilir. USDJPY paritesi için 130.900 –
131.630 – 132.704 seviyeleri direnç, 129.826 – 129.096 – 128.022
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   130.17

  129.51  

 128.83   

128.14    

 127.49   

  126.83  

   126.15
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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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