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Piyasa Gündemi

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Knot, 50 baz puanlık faiz artışını dile
getiren ilk üye olurken, Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında
enflasyon düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceğini ifade
etti. Küresel çapta sıkılaşma mesajları öne çıkarken, ilerleyen
süreçte enflasyonun seyri ve küresel büyümenin performansı risk
iştahı üzerinde belirleyici olacaktır. Bu gelişmelerin yanında Rusya
ve Ukrayna arasında müzakerelerin askıya alındığı haberi de bu
sabah öne çıkıyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım
Bankaları Birliği'nin 21. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Nebati,
enflasyonu tek boyutlu devletin çözeceği bir sorun olarak değil tüm
paydaşlarla hareket etmeyi gerektiren çok boyutlu mesele olarak
gördüklerini söyledi. Ayrıca tüm dünyada enflasyonun rekor
seviyelere ulaşmasına neden olduğunu söyleyerek 2022 yılının bu
tartışmalarla geçeceğini, bu konuların Türkiye ve dünyanın
gündeminde daha fazla olacağını belirtti. Yurt içinde gündeme dair
gelişmeler ön planda olacak.

ABD

ABD'de perakende satışlar Nisan'da %0,9 arttı. Beklenti artışın %1
olması yönündeydi. ABD’de enflasyonun gelecek aylarda
yükselmeye devam etmesi beklenirken perakende satışların
artması yani bu beklentiyi güçlendiriyor. Ülkede sanayi üretimi de
Nisan ayında yükselişini sürdürdü. Fed verilerine göre sanayi
üretimi %1,1 arttı. Beklenti %0,5 artıştı. İş gücü ve hammaddeye
bağlı kapasite kısıtlamalarının azalması sanayi üretiminin artışında
etkili olurken yüksek enflasyon ve artan faizler üretim için risk
oluşturuyor. Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında enflasyon
düşene kadar faiz oranlarını artırmaktan çekinmeyeceğini yineledi.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde %0,3 büyüdü. 2022’nin ilk
çeyreğinde de zayıf kalan ekonomide özellikle şubat ayında
başlayan Rusya – Ukrayna savaşı ve enerjiden gıdaya fiyatlardaki
yükseliş bölge enflasyonunu zirveye çıkardığı için büyüme düşük
kaldı. AB Komisyonu son yayımladığı tahmin raporunda bölgenin bu
yılki büyüme oranını %4'ten %2,7'ye düşürürken enflasyonun bu yıl
%3 üzerinde kalacağını belirtti. Enflasyonla mücadelenin
büyümeden daha önemli olduğu düşüncesine yaklaşan ECB’nin
Temmuz’da 25 baz puanlık faiz artışı yaparak sürece başlaması
bekleniyor. Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Knot,
Temmuz’da 25 baz puan artışının gerekli olduğunu, fakat gerekmesi
durumunda daha yüksek oranlı bir artışın da dikkate alınacağını
belirtti. Bugün TÜFE verisi takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 15.8696 -0.14 3.62 18.40
EURTRY 16.7115 -0.37 3.80 10.63
EURUSD 1.0532 -0.18 0.18 -7.42
GBPUSD 1.2468 -0.20 1.76 -7.87
USDJPY 129.11 -0.19 -0.67 12.17

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 16.1950 29.50 46.12 190.50
Dolar Endeksi 103.3550 13.70 -65.60 768.50
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,075.75 -0.22 3.70 -14.35
DAX Yakın Vade 14,208.00 0.24 2.86 -10.39
Dow Jones Yakın
Vade 32,535.00 -0.14 2.50 -10.19

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,811.88 -0.17 -2.19 -0.97
Gram Altın 924.43 -0.37 1.35 18.37
WTI 109.95 -0.57 5.49 45.57
BRENT 110.43 -0.59 3.40 41.99
Bakır 4.25 0.13 0.39 -4.13

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.4200 3.00 155.00 372.00
Türkiye 10 Yıllık 23.9200 -32.00 41.00 -40.00
ABD 10 Yıllık 2.9890 0.00 5.80 147.50
ABD 2 Yıllık 2.6900 0.00 4.20 196.00
Almanya 10 Yıllık 1.0520 0.10 6.50 122.90
Almanya 2 Yıllık 0.2570 0.00 10.50 88.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.9241 0.10 -1.19 -0.18
USDIDR 14,666.10 0.23 0.83 2.98
USDTRY 15.8696 -0.14 3.62 18.40
USDRUB 63.6250 -2.68 -6.09 -15.04
USDBRL 4.9389 -0.01 -3.91 -11.35
USDCNY 6.7437 0.09 0.33 6.10
USDMXN 19.9541 0.06 -1.77 -2.77
USDCZK 23.4630 0.15 -2.96 7.23
USDHUF 365.8920 -0.02 1.28 12.68
USDPLN 4.4172 0.14 -0.66 9.49
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe
kıyasla %0,3 büyüme kaydederken, yıllık bazda %5,1 büyüdü. ECB
Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, temmuz ayında 25 baz puanlık
artışından yana olduğunu ancak gerektiği takdirde daha yüksek
oranda bir artışında mümkün olabileceğini belirtti. Fed Başkanı J.
Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya
devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici
kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi
düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti. ECB cephesinden gelen 50
baz puanlık artış sinyali paritede dün toparlanmanın yaşanmasında
etkili oldu. Paritede 1.0596 – 1.0639 – 1.0723 seviyeleri direnç,
1.0512 – 1.0469 – 1.0385 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0720

  1.0659  

 1.0603   

1.0547    

 1.0487   

  1.0427  

   1.0371

GBP/USD

AB, İngiltere'nin Brexit anlaşmasının parçası olan Kuzey İrlanda
Protokolü'nü tek taraflı olarak değiştirme planına tepki gösterdi.
GBPUSD, 55 günlük üssel ortalama seviyesi olan 1,2328 direnç
seviyesini üssel olarak kırarak yükseliş kaydetti. Mevcut seviye
üzerinde kalıcı olunması halinde paritede yükseliş desteklenebilir.
Kısa vadeli sıkışmasının üzerine yönelen paritede görünüm
olumluya dönme eğiliminde. 1,2555 ana direnç olarak izlenebilir;
ancak Fed’den faiz artırım beklentileri ile bu seviyeye doğru güç
kaybedebilir. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, ülkede
işsizlik yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan
azalarak %3,7 seviyesine geriledi. GBPUSD paritesi için 1.2555 –
1.2618 – 1.2738 seviyeleri direnç, 1.2435 – 1.2372 – 1.2252
seviyeleri destek olarak takip edilebilir

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2493

  1.2437  

 1.2389   

1.2340    

 1.2284   

  1.2228  

   1.2179
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USD/TRY

Mayıs ayı başından itibaren kurda başlayan yükseliş eğiliminin bu
hafta da devam ettiğini görüyoruz. Yurt içinde tarım ürünleri üretici
enflasyonu yıllık %118,53 ile güçlü seyrini koruyor. ABD tarafında
ise perakende satışlar Nisan’da aylık %0,9 ile beklentilere paralel
açıklanırken, sanayi üretim endeksi ise aylık %1,1 ile beklentileri
aşarak pozitif görünüm oluşturdu. Fed Başkanı Powell, gelecek iki
toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımlarına gitme fikrinin FOMC’den
geniş destek bulduğunu bildirirken, enflasyonun net ve inandırıcı bir
şekilde düştüğünü görmelerinin gerektiğini belirtti. Fed üyesi Bullard
ise Fed’in enflasyonu soğutmak için iyi bir planının olduğunu
söyledi. Bu sabah güçlü seyrini koruyan Dolar/TL, saat 08:40
itibariyle 15,83’lü seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.1031

  15.0354  

 14.9924   

14.9494    

 14.8817   

  14.8140  

   14.7710

EUR/TRY

Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe
kıyasla %0,3 büyüme kaydederken, yıllık bazda %5,1 büyüdü. ECB
Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, temmuz ayında 25 baz puanlık
artışından yana olduğunu gerektiği takdirde daha yüksek oranda bir
artışında mümkün olabileceğini belirtti. ECB cephesinden gelen 50
baz puanlık artış sinyali euroda değer kazancını birlikte getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım
Bankaları Birliği'nin 21. Olağan Genel Kurulu'nda enflasyonu tek
boyutlu devletin çözeceği bir sorun olarak değil tüm paydaşlarla
hareket etmeyi gerektiren çok boyutlu mesele olarak gördüklerini
söyledi. Avrupa cephesinde açıklanacak enflasyon rakamları ön
planda olacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 16,66’lı
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.5574

  17.1791  

 16.9766   

16.7742    

 16.3959   

  16.0176  

   15.8151
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XAU/USD

Ons altın bu sabah hafif satıcılı seyrediyor. Fed Başkanı Powell'ın
faiz konusundaki söylemleri, emtialar üzerinde baskı kuruyor.
Powell, enflasyon düşene kadar faiz artırmaya devam edeceklerini
ifade etti. Bu açıklamalar sonrasında ons altının yukarı yönlü
hareketinde zorlandığı görülüyor. Bugün için Powell etkisi devam
edebilir. Dolar endeksi 104,00 puanın altına doğru sarkarken, ABD
10 yıllık tahvil faizinin de %3,00 seviyesine yakın yerlerde olduğu
görülüyor. Bugün için Euro Bölgesi TÜFE, ABD'de konut verileri
açıklanacak. Fed üyelerinden gelecek olası açıklamalarda takip
edilebilir. Ons altın için 1821.26 – 1829.60 – 1844.39 seviyeleri
direnç, 1806.47 – 1798.13 – 1783.34  seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,921.35

  1,906.94  

 1,895.15   

1,883.35    

 1,868.94   

  1,854.53  

   1,842.74

DAX Yakın Vade

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %1,22 artışla
438,97 puana çıktı. DAX 30 endeksi %1,59 değer kazandı.
Piyasalar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelere odaklandı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'ya sağlanan desteğin
ülkenin kısa vadedeki ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmeyeceğine
işaret ederek, Avrupa'nın Ukrayna'ya yardımı artırmasını istedi.
Euro Bölgesi ekonomisi, Kovid-19 tedbirlerinin kalktığı ve Rusya-
Ukrayna savaşının başladığı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki
çeyreğe kıyasla %0,3 büyüme kaydetti. DAX Endeksi için 14.308 –
14.374 – 14.506  seviyeleri direnç, 14.177 – 14.111 – 13.979
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,329.33

  14,103.67  

 13,958.33   

13,813.00    

 13,587.33   

  13,361.67  

   13,216.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı
konuşmada enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya
devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici
kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi
düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti. NYSE borsasının
kapanışıyla Dow Jones Industrial Average 1,34% yükseldi. Endeks
böylelikle yükselişini ikinci günde de sürdürdü. 12 Mayıs dip
seviyesinden %5 yükseliş yaşayan endekste 32.430 seviyesinde
ikili tepe formasyonu incelenmektedir. 55 günlük üssel ortalama
seviyesi olan 32.367 üzerinde kalıcı kapanışlar gözlenmesi halinde
yükseliş devam edebilir. 32.830,83 – 33.041,17 – 33.391,33 direnç,
32.480 pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde ise 32.270,33 –
31.920,17– 31.709,83 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,368.67

  33,030.33  

 32,805.67   

32,581.00    

 32,242.67   

  31,904.33  

   31,679.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD piyasaları Salı günü yükselişle kapandı. Fed’in enflasyonu
kontrol altına almak için faizleri öngörülenden daha hızlı
artıracağına yönelik endişeler, Çin’de salgına karşı alınan tedbirlerin
ekonomik yansımaları küresel piyasalarda genel olarak baskı
yaratmayı sürdürse de S&P 500 endeksinde tepki alımları
gözlenirken endeks %2 yükseliş kaydetti. 4000 psikolojik destek
konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kalınması öne çıkıyor.
4.110 bandının aşılması halinde ise yükseliş hız kazanabilir.
4.120,97 – 4.151,53 – 4.211,87 direnç, 4.060 pivot seviyesinin
altına geri çekilmelerde 4.030,07 – 3.969,73 – 3.939,17 destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,196.67

  4,147.83  

 4,067.67   

3,987.50    

 3,938.67   

  3,889.83  

   3,809.67
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne alıcılı başladı. Çin'de salgın sebebiyle
alınan önlemlerin hafifletilmesi, fiyatları destekliyor. ABD ve Avrupalı
petrol şirketlerinin, Venezuela'da faaliyetlerine yeniden başlayacağı
belirtiliyor. ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları
yumuşatmaya çalıştığı, piyasaya yeni bir üretimin devreye girecek
olması, petrol fiyatları açısından olumlu yorumlanıyor. Bugün içinde
bu konular takip edilebilir. Haftalık açıklanan stoklarda bugün
içerisinde izlenebilir. Brent petrol için 115.11 – 117.68 – 119.70
seviyeleri direnç, geri çekilmeler halinde 110.52 – 108.50 – 105.93
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   117.40

  115.13  

 113.80   

112.48    

 110.21   

  107.94  

   106.61

USD/JPY

ABD tahvil faizlerinin seyri etkili olmaya devam ediyor; faizlerde
yukarı yönlü baskının hafiflemesi ile USD/JPY kısa vadeli sıkışma
içerisinde hareket ediyor. Paritede ilk etapta 127,50 desteğinin
üzerinde kalınması takip edilebilir. ABD Perakende Satış
rakamlarının ardından parite son üç günün en yüksek seviyesine
ulaştı. Küresel piyasalarda risk iştahı arttıkça güvenli liman Japon
yenine talep azalıyor. Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık
bazda %1 daraldı. Ekonomistlerin beklentisi ülke ekonomisinin ilk
çeyrekte %1,8 daralması yönündeydi. Parite için 129.32 - 129. 81–
130.26 seviyeleri direnç, 128.86 - 128.37 – 127.91 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   131.58

  131.20  

 130.87   

130.54    

 130.15   

  129.77  

   129.44
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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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