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Piyasa Gündemi

Çin’e ilişkin büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar devam
ediyor. Çin’de salgın önlemlerine ilişkin haber akışları ile büyüme
kaynaklı endişeler küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.
Atlanta Fed Başkanı Bostic, faiz artırımlarının eylülde durmasının
makul olabileceğini ifade ederken, bugün Fed Başkanı Powell ile
ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmaları izlenecektir. Aynı zamanda
küresel çapta açıklanacak öncü PMI rakamları piyasalarında
takibinde yer alacak. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Euro Bölgesi – Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    16:45 ABD – Öncü İmalat/Hizmet Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre,
yıl sonu enflasyon beklentisi %57,92 oldu. Yıl sonu dolar/TL
beklentisi de 17,57'ye çıktı. Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme
beklentisi bir önceki anket döneminde %3,2 iken, bu anket
döneminde %3,3 olarak açıklandı. Yurt içinde mayıs ayında reel
kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 109,4
seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım
oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %78
seviyesine yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine
Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yurt
içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme
dair gelişmeler takip edilecek.

ABD

Küresel piyasalar Fed'in sıkılaşma sürecine odaklanmışken, Fed
yetkilisinden sıkılaşma döngüsünün sonuna ilişkin sinyaller geldi.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic dün yaptığı bir açıklamada,
Fed'in önümüzdeki iki toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artışı
yapmasının ardından faiz artışı döngüsünün Eylül ayında
durdurulmasının makul olabileceğini belirtti. Bunun yanı sıra ABD
Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisiyle birlikte gündeme alınan yeni
Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne yeni ülkelerin katılacağı
açıklandı. Dünya ekonomisinin %40'ını kapsaması beklenen
çerçeveye Çin davet edilmedi. Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry
Kissinger, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin’in
küresel barış için doğrudan karşı karşıya gelmemesi gerektiğini
söyledi. 22 Mayıs’ta başlayan Davos görüşmeleri devam ederken,
yetkililerin sözle yönlendirmeleri gün içerisinde takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, dün üçüncü çeyreğin
sonuna kadar negatif faizleri bitireceğini söyleyerek faiz
artırımlarına ilişkin beklentileri doğruladı. Lagarde faiz artışlarının
kademeli olacağı söylemini de yineledi. Faiz artırımlarına Temmuz
ayında başlanması bekleniyor. Lagarde, ayrıca Haziran
toplantısında merkez bankasının, net varlık alımlarını Temmuz
başından itibaren bitireceğini duyuracağını da ima etti. Lagarde,
ECB’nin daha önce yaptığı, yüksek enerji fiyatları ile Rusya’nın
Ukrayna’daki savaşının yol açtığı genel piyasa istikrarsızlığı baskısı
altında olan toparlanmanın durabileceği uyarısını yineledi. Başkan,
Almanya’nın iş güveninde Mayıs ayında şaşırtıcı bir iyileşme
olmasından dolayı ekonomik görünüm konusunda iyileşme bildirdi.
Bugün PMI verileri yatırımcıların takibinde olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 15.9876 0.35 0.60 19.28
EURTRY 17.0571 0.15 1.69 12.92
EURUSD 1.0669 -0.21 1.12 -6.22
GBPUSD 1.2578 -0.10 0.68 -7.05
USDJPY 127.70 -0.14 -1.28 10.95

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 16.3100 2.50 41.00 202.00
Dolar Endeksi 102.1800 0.30 -103.80 651.00
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,922.75 -1.23 -3.97 -17.56
DAX Yakın Vade 14,031.00 -0.76 -1.01 -11.51
Dow Jones Yakın
Vade 31,589.00 -0.79 -3.04 -12.80

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,852.15 -0.08 2.04 1.23
Gram Altın 952.04 0.26 2.61 21.91
WTI 108.16 -1.67 -2.19 43.20
BRENT 109.54 -1.52 -1.39 40.85
Bakır 4.30 -0.23 1.33 -2.99

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.5000 -16.00 -21.00 380.00
Türkiye 10 Yıllık 23.0400 -14.00 -120.00 -128.00
ABD 10 Yıllık 2.8390 -1.50 -15.00 132.50
ABD 2 Yıllık 2.6160 0.80 -7.40 188.60
Almanya 10 Yıllık 1.0220 0.40 -2.90 119.90
Almanya 2 Yıllık 0.4210 0.20 16.40 104.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.8132 0.39 -0.59 -0.87
USDIDR 14,657.85 0.22 0.17 2.92
USDTRY 15.9876 0.35 0.60 19.28
USDRUB 57.5250 -1.79 -12.01 -23.18
USDBRL 4.8153 0.04 -2.51 -13.57
USDCNY 6.6763 0.38 -0.91 5.04
USDMXN 19.9247 0.28 -0.09 -2.91
USDCZK 23.0700 0.14 -1.53 5.43
USDHUF 358.0430 0.20 -2.17 10.26
USDPLN 4.3223 0.23 -2.01 7.14
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da iş dünyası güveni
Ukrayna'daki savaş ve tedarik zincirindeki sıkıntılara rağmen mayıs
ayında 86.9'a yükseldi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı C.
Lagarde negatif faiz politikasının Eylül ayı sonunda bitebileceğini
söyledi.Ayrıca C. Lagarde temmuz ayında faiz artışlarına
başlayabileceklerini belirtirken, artışların kademeli olacağı söylemini
yineledi. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası yetkilileri son
dönemde yazın faiz artışına başlanacağına yönelik açıklamalarda
bulunmaya devam ediyor. Küresel dolar endeksinde geri çekilme
sürerken, açıklamalar sonrası euroda değer kazancı sürdü. 1,0600
seviyesinin aşıldığı paritede 1.0739 – 1.0787 – 1.0878 seviyeleri
direnç, 1.0601 – 1.0510 – 1.0462 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0509

  1.0465  

 1.0439   

1.0413    

 1.0368   

  1.0324  

   1.0298

GBP/USD

GBPUSD paritesi, artan risk hissiyatı ve dolar endeksinin
gerilemesiyle yükselişine devam ediyor. ABD Başkanı Biden, Çin’e
yönelik tarifeleri düşürmeyi düşündüklerini yineledi ve ABD
resesyonunun kaçınılmaz olmadığını söyledi. Bugün açıklanacak
PMI verileri paritede yön belirleyici olabilir. PMI verilerinin yanı sıra,
Fed Başkanı Powell'ın konuşması ilgi odağı olmaya devam edecek.
Powell'ın Fed'in olası para politikası konusundaki söylemleri,
piyasaların yönü açısından belirleyici olabilir. Powell’ın
konuşmasında yükselen enflasyonun hızla kontrol altına alınması
gerektiğini vurgulaması ve şahin tondaki söylemlerine devam
etmesi bekleniyor. GBPUSD için 1.2634 – 1.2681 – 1.2762
seviyeleri direnç, 1.2506 – 1.2426 – 1.2379 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2410

  1.2338  

 1.2301   

1.2264    

 1.2192   

  1.2120  

   1.2083
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USD/TRY

Haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar üzerinde enflasyon korumalı
yatırım araçlarına yönelik beklentiler etkili oldu. Gün içi düşüş
eğilimlerinin ivmelendiği kurda, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar takip edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enflasyon korumalı yatırım araçları ile
ilgili bir değerlendirmede bulunmaması sonrası TL’deki gün içi
değer kazançlarının korunamadığını gördük. Bugün yurt içinde veri
akışı sakin. ABD tarafında ise öncü PMI verileri ve Fed Başkanı
Powell’ın açıklamaları izlenecek. Bu sabah hafif alıcılı seyreden
Dolar/TL, saat 08:50 itibariyle 15,97’li seviyelerden işlem görüyor.
Düşüş eğilimleri ile haftaya başlayan dolar endeksi ise 102,25
seviyelerinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.6429

  15.5681  

 15.5238   

15.4794    

 15.4046   

  15.3298  

   15.2854

EUR/TRY

Almanya’da iş dünyası güveni Ukrayna'daki savaş ve tedarik
zincirindeki sıkıntılara rağmen mayıs ayında 86.9'a yükseldi. ECB
Başkanı C. Lagarde negatif faiz politikasının Eylül ayı sonunda
bitebileceğini söyledi. Ayrıca C. Lagarde temmuz ayında faiz
artışlarına başlayabileceklerini belirtirken, artışların kademeli
olacağı söylemini yineledi. TCMB mayıs ayı Piyasa Katılımcıları
Anketi'nin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %57,92
olurken, dolar/TL beklentisi de 17,57 oldu. Reel kesim güven
endeksi ise mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak
109,4 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayisi genelinde kapasite
kullanım oranı mayısta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %78
seviyesine yükseldi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
17,02’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.3707

  16.2578  

 16.1885   

16.1193    

 16.0063   

  15.8934  

   15.8241
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XAU/USD

Çin'deki gelişmeler ve Fed üyelerinden gelen açıklamalar,
piyasaların seyrini etkilemeye devam ediyor. Çin ekonomiyi
desteklemek için yeni ekonomi paketi açıklamasına karşın piyasalar
tatmin olmadı. Birçok yabancı kurum Çin ekonomisine dair büyüme
beklentilerini aşağı yönlü revize etmeye başladı. Bu da ekonomisine
dair endişeleri arttırıyor. Fed üyelerinden Bostic, dün Fed'in faiz
artışına eylül ayında ara vermesinin mantıklı olacağını
değerlendirdi. Bu gelişmeler, bu sabah risk iştahını zayıflatmış
durumda. Bugün Fed ve ECB Başkanlarının konuşmaları ve
imalat/hizmetler PMI verileri takip edilecek. Ons altın için 1864.80 –
1876.01 – 1886.64 seviyeleri direnç, 1854 pivot seviyesinin altına
geri çekilmelerde 1842.96 – 1832.33 – 1821.12 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,857.05

  1,842.96  

 1,827.41   

1,811.85    

 1,797.76   

  1,783.67  

   1,768.11

DAX Yakın Vade

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, üçüncü çeyreğin sonuna
kadar negatif faizleri bitireceğini söyleyerek faiz artırımlarına ilişkin
beklentileri doğruladı. Lagarde faiz artışlarının kademeli olacağı
söylemini de yineledi. Faiz artırımlarına Temmuz ayında başlanması
bekleniyor. Lagarde, ayrıca Haziran toplantısında merkez
bankasının, net varlık alımlarını Temmuz başından itibaren
bitireceğini duyuracağını da ima etti. Başkan, Almanya’nın iş
güveninde Mayıs ayında şaşırtıcı bir iyileşme olmasından dolayı
ekonomik görünüm konusunda iyileşmeler bildirdi. Küresel
endekslerde toparlanma izleniyor, DAX günü %1,38 yükselişle
tamamladı. Endeks için 14.235 – 14.312 – 14.476 seviyeleri direnç,
13.861 – 13.697 – 13.553 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,545.00

  14,396.00  

 14,285.00   

14,174.00    

 14,025.00   

  13,876.00  

   13,765.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi, pazartesi kapanışı ile 600 puanın üzerinde
değer kazandı ve %1,98 artışla 31.880,24 puana yükseldi. ABD
Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar
tarafından takip edilmeye devam edilirken Atlanta Fed Başkanı
Raphael Bostic gelecek iki ay içinde beklenen yarım puanlık faiz
artışlarının ardından enflasyon ve ekonomi üzerindeki etkiyi
değerlendirmek için faiz artırımına eylülde ara vermenin mantıklı
olabileceğini belirtti. Çarşamba günü açıklanacak FED tutanakları
dahil olmak üzere yetkililerin sözlü yönlendirmelerinin endeksler
üzerindeki etkisi takip edilecek. 32.097 – 32.323 – 32.723 direnç,
31.697 pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde ise 31.471–
31.070– 30.844 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,719.67

  32,322.33  

 32,080.67   

31,839.00    

 31,441.67   

  31,044.33  

   30,802.67

S&P 500 Yakın Vade

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
S&P 500 endeksi %1,86 artarak 3.973 puana yükseldi. Endeksler,
yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma gösterdi, bankacılık
hisselerindeki yükselişler öne çıktı. Öte yandan ABD Başkanı Joe
Biden'ın, Trump yönetimi tarafından uygulanan Çin tarifelerini
yeniden gözden geçireceğinin sinyalini vermesi piyasaları olumlu
etkiledi. 10 günlük kısa vadeli hareketli ortalamanın 21 günlük
ortalamayı üssel olarak kestiği gözlenmektedir. 3.929 desteği
üzerinde kalıcı kapanışlar yükselişin devamını destekleyebilir. 4.004
– 4.0031 – 4.080 direnç, 3.955 pivot seviyesinin altına geri
çekilmelerde 3.929 – 3.880 – 3.853 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,076.25

  4,029.25  

 4,000.50   

3,971.75    

 3,924.75   

  3,877.75  

   3,849.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında bu sabah hafif satıcılı seyirler izleniyor. Çin'deki
gelişmeler yine petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yabancı
kurumlar, Çin ekonomisine dair büyüme beklentilerini aşağı yönlü
revize ediyorlar. Bu durumda, ekonomisine dair endişeleri arttırdığı
için petrol talebini de olumsuz etkileyebilir ihtimalini güçlendiriyor.
Dolayısıyla petrol fiyatlarını negatif etkiliyor. Çin ekonomiyi
desteklemek adına yeni bir ekonomi paketi açıkladı. Ancak
piyasaları tatmin eden bir paket olmaması sebebiyle bu sabah Asya
piyasaları ve petrol fiyatlarında negatif seyirler görülüyor. Brent
petrol için 114.56 – 115.63 – 116.97 seviyeleri direnç, 113.22 pivot
seviyesinin altına geri çekilmelerde; 112.15 – 110.81– 109.74
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   115.18

  112.90  

 111.47   

110.05    

 107.77   

  105.49  

   104.07

USD/JPY

ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyareti kapsamında geldiği
Tokyo'da Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüştü. Biden,
Tokyo'da tanıtımını yapacağı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin
bölgeye fayda sağlayacağını söyledi. Başbakan Kişida, Japonya-
ABD zirvesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldıktan
sonra Biden'la ortak basın toplantısı düzenledi. Japon Başbakan,
Çin'in bölgesel faaliyetleri ile Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve
nükleer programına dikkati çekerek, lokasyonu önemsemeksizin,
statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine izin
verilmeyeceğinde anlaştıklarını söyledi. Parite için 127.701 –
128.252 – 128.609 seviyeleri direnç, 127.344 – 126.793 – 126.436
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   130.86

  130.16  

 129.69   

129.22    

 128.52   

  127.81  

   127.35
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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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