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Piyasa Gündemi

TCMB dünkü toplantısında beklentilere paralel faiz oranlarında
değişime gitmezken, teminat ve likidite politika adımlarının devreye
alınacağını ifade etti. Küresel çapta ise Fed’in 50 baz puanlık faiz
artırımlarının ardından beklemeye geçebileceği ve veri odaklı bir
yaklaşım sergileyeceğine dair güç kazanan beklentiler risk iştahında
toparlanmayı beraberinde getiriyor. Merkez bankalarının
yönlendirmeleri ve ekonomik veri akışları yakından izlenmeye
devam edilecek.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:30 TCMB Finansal İstikrar Raporu Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Kişisel Tüketim Harcamaları Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz
kararını açıkladı. Banka faizi %14'te sabit tutarken, değerlendirme
süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımlarının devreye
alınacağını ifade etti. PPK açıklamasında yeni adımlara yönelik
ayrıntı verilmezken, piyasa, önümüzdeki günlerde gelecek
hamlelere odaklandı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's mart
ayında %35 olarak öngördüğü 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini
%52,1'e yükseltti. Ekonomik güven endeksi, mayıs ayında %2,1
oranında artarak 96,7 değerine yükseldi. Ayrıca endeks değerinin
100'ün altında olması piyasanın pozitif bir bakış açısına sahip
olmadığını ortaya koyuyor. Yurt içinde bugün Moody’s
değerlendirmesi ve yılın ilk Finansal İstikrar Raporu ön planda
olacak.

ABD

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard,
tüketicilerin, yatırımcıların ve finansal istikrarın korunması için dijital
varlıklara yönelik düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etti. ABD
Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise küresel sorunların çözümünde
Pekin ile çalışmaları gerektiğini belirttiği konuşmasında, "Biz
çatışma veya yeni bir soğuk savaş peşinde değiliz, aksine
bunlardan kaçınmaya kararlıyız." dedi. Dün ABD’de veri gündemi
oldukça yoğundu. Bekleyen konut satışları Nisan'da aylık bazda
%3,9 ile tahminlerden fazla düştü. Satışlar böylece 6. ayda da
düşüşünü sürdürdü. ABD ekonomisi yılın ilk 3 ayında tüketici ve
şirketlerin harcamalarını artırmasına rağmen tahminlerden fazla
daraldı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ilk çeyreğe ilişkin
büyüme verisi yıllıklandırılmış bazda %1,4 daralmadan %1,5
daralmaya revize edildi. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı ise
geçen hafta 210 bine geriledi.

Euro Bölgesi

Euro bölgesinde yüksek petrol fiyatlarından kaynaklanan resesyon
endişeleri devam ediyor. Hafta boyunca Avrupa Merkez Bankası
yetkililerinin açıklamaları takip edildi. Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Lagarde, enflasyona müdahale edebilmek için kademeli bir
şekilde faiz artıracaklarını belirtti. Lagarde, faiz artırımlarının
Temmuz’da başlayıp Eylül’de negatif faiz döneminin sona ereceğini
söyledi. Bazı merkez bankası üyeleri Temmuz ayında 50 baz
puanlık faiz artırımı açıklamalarında bulunurken bazı üyeler 50 baz
puanda mutabık kalınmadığını söyledi. Bugün Avrupa’da veri
takvimi sakin. Önümüzdeki hafta takip edilecek enflasyon verileri,
faiz artırımları hakkında ipucu verebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.3597 -0.04 2.87 22.06
EURTRY 17.5916 0.23 4.72 16.46
EURUSD 1.0753 0.23 1.80 -5.48
GBPUSD 1.2640 0.30 1.21 -6.60
USDJPY 126.78 -0.25 -0.86 10.15

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 16.9150 2.50 55.75 262.50
Dolar Endeksi 101.5780 -13.50 -144.70 590.80
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,048.25 -0.18 3.81 -14.93
DAX Yakın Vade 14,235.00 -0.08 1.97 -10.22
Dow Jones Yakın
Vade 32,532.00 -0.21 4.23 -10.20

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,855.27 0.24 0.45 1.40
Gram Altın 975.83 0.26 3.32 24.95
WTI 112.56 -0.68 2.48 49.02
BRENT 113.67 -0.71 2.79 46.16
Bakır 4.28 0.24 -0.07 -3.53

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 27.3600 86.00 94.00 466.00
Türkiye 10 Yıllık 22.5100 -62.00 -143.00 -181.00
ABD 10 Yıllık 2.7410 -0.20 -4.50 122.70
ABD 2 Yıllık 2.4560 -2.80 -11.40 172.60
Almanya 10 Yıllık 0.9960 -0.20 5.30 117.30
Almanya 2 Yıllık 0.3480 0.00 0.30 97.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.6927 0.07 -0.92 -1.63
USDIDR 14,561.00 -0.34 -0.76 2.24
USDTRY 16.3597 -0.04 2.87 22.06
USDRUB 64.5250 -0.23 4.07 -13.83
USDBRL 4.7702 0.03 -2.25 -14.38
USDCNY 6.7328 -0.09 0.59 5.93
USDMXN 19.7681 0.01 -0.45 -3.68
USDCZK 22.9500 -0.34 -1.58 4.89
USDHUF 363.6520 -0.76 -0.07 11.99
USDPLN 4.2782 -0.36 -2.38 6.04
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken
gündeme dair gelişmeler takip edildi. Kredi derecelendirme kuruluşu
Fitch, yüksek enflasyon ve sıkı işgücü piyasasının, Euro Bölgesi’nin
yıllık ücret artışı üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.
ABD cephesinde dün büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi
yılın ilk 3 ayında tüketici ve şirketlerin harcamalarını artırmasına
rağmen tahminlerden fazla %1,5 daraldı. Ülkede haftalık işsizlik
maaşı başvuruları 8 bin düşüşle 210 bine geriledi. Bekleyen konut
satışları nisan ayında aylık bazda %3,9 ile beklentilerin üzerinde
düşüş kaydederek 6. ayda da düşüşünü sürdürdü. 1,0748
seviyesinin aşıldığı paritede 1,0753- 1,0777 ve 1,0822 direnç,
1,0684 – 1,0639 ve 1,0615 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0510

  1.0477  

 1.0455   

1.0433    

 1.0400   

  1.0367  

   1.0345

GBP/USD

GBPUSD paritesi gün içi yükselişlerin ardından bu sabah satış
baskısıyla karşılaşıyor. İngiltere Şansölyesi Sunak’ın dün açıkladığı
yaşam maliyetini azaltma önlemleri, paritenin yükselişinde etkili
oldu. Hükümetin enerji vergisi ve İngiltere’deki düşük gelirli hanelere
yönelik destek, İngiliz Sterlinini kuvvetlendirdi. Öte yandan, ABD’de
beklentilerin altında kalan büyüme verisi de dolar endeksinin
toparlanmasını engelledi. Ayrıca Nisan ayı ABD Bekleyen Konut
Satışları'nda -%2,0 beklentisine karşı -%3,9'a düşüş de ABD
Dolarını baskıladı. Bugün İngiltere gündemi sakin, Fed yetkililerinin
söylemleri parite üzerinde etkili olabilir. GBPUSD için 1.2658 –
1.2662 – 1.2738 seviyeleri direnç, 1.2566 – 1.2524 – 1.2497
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2475

  1.2403  

 1.2362   

1.2322    

 1.2249   

  1.2177  

   1.2137
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USD/TRY

Dün TCMB Para Politikası Kurulu, beklentimiz dahilinde politika
faizini %14 düzeyinde sabit tuttu. Karar metninde alınan tedbirler,
küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyondaki baz
etkilerin ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı
öngörüldü. Faiz kararının kur fiyatlaması üzerindeki etkisi çok sınırlı
kaldı. ABD tarafında ise ekonomik büyüme ilk çeyrekte %1,5
daralma gösterdi. Geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları 210 bin
açıklanırken, bekleyen konut satışları nisan ayında beklentilerin
üzerinde %3,9’luk bir daralma gösterdi. Bugün yurt içinde TCMB
finansal istikrar raporu ve Moody’s kredi notu değerlendirme raporu
izlenecek. ABD’de ise çekirdek kişisel tüketim harcamaları ön
planda olacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle 16,36’lı
seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.8592

  15.7628  

 15.6560   

15.5492    

 15.4528   

  15.3564  

   15.2496

EUR/TRY

Dün Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken gündeme dair gelişmeler takip edildi. Kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch, yüksek enflasyon ve sıkı işgücü
piyasasının, Euro Bölgesi’nin yıllık ücret artışı üzerinde yukarı yönlü
baskı oluşturduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Banka faizi %14'te sabit
tutarken, değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite
politika adımlarının devreye alınacağını ifade etti. Kredi
derecelendirme kuruluşu Moody's mart ayında %35 olarak
öngördüğü 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini %52,1'e yükseltti.
Ekonomik güven endeksi, mayıs ayında %2,1 oranında artarak 96,7
değerine yükseldi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 17,58’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.6098

  16.4811  

 16.3519   

16.2226    

 16.0940   

  15.9654  

   15.8361
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XAU/USD

Ons altın 1840-1860$ dar aralıkta seyrediyor. Altın kendisini bu
alanda sıkıştırmış durumda. Dolar endeksinin 102,00 puan altına
doğru gerilemesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin %3,00 seviyesinin
altındaki seyri, ons altında da yatay seyirlere yol açıyor. Dün ABD
ekonomisinde 1.çeyrek GSYIH verisi açıklandı. İlk okumada olduğu
gibi dünkü ikinci okumada da daralma görüldü. 1.çeyrek final verisi
29 Haziran tarihinde açıklanacak. Ekonominin daralmaya yönelik
sinyalleri, Fed'in yılın kalanında faiz konusunda agresifleşebilme
ihtimalini zayıflatıyor. Bu da altını kısa vadede pozitif etkiliyor. Ancak
Fed enflasyon düşmesi için faiz artıracağız ifadesini korumaya
devam ediyor. Ons altın için 1842$ - 1835$ - 1829$ destek
noktaları, 1856$ - 1861$ - 18869$ direnç noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,878.13

  1,852.53  

 1,838.26   

1,823.99    

 1,798.39   

  1,772.80  

   1,758.52

DAX Yakın Vade

Hafta boyunca Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları
takip edildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, kademeli bir
şekilde faiz artırımlarına gideceklerini ve Eylül’de negatif faiz
döneminin sonlanacağını açıkladı. Piyasalar Avrupa Merkez
Bankası’nın Temmuz’da 50 baz puanlık artış yapmasını bekliyor.
Almanya’da ve Avrupa’da veri gündem sakin. Küresel risk
iştahındaki artışla hisse senedi endeksleri yükseliş gösteriyor. DAX
son işlem gününü %1,59 yükselişle tamamladı. Önümüzdeki hafta
açıklanacak Almanya enflasyon verisi öncesi temkinli seyir var.
Endeks için 14.370 – 14.481 – 14.679 seviyeleri direnç, 14.061 –
13.863 – 13.752 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,618.67

  14,438.33  

 14,215.67   

13,993.00    

 13,812.67   

  13,632.33  

   13,409.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları perşembe kapanışın ardından tüketici
hizmetleri, teknoloji ve tüketici malları sektörlerindeki hisselerin
artışıyla yükseldi. NYSE borsasının kapanışıyla Dow Jones 1,61%
arttı. Dün açıklanan makro verilere bakıldığında, ABD ekonomisi
yılın ilk 3 ayında tüketici ve şirketlerin harcamalarını artırmasına
rağmen tahminlerden fazla daraldı. İlk çeyreğe ilişkin büyüme verisi
yıllıklandırılmış bazda %1.4 daralmadan %1.5 daralmaya revize
edildi. Verinin endeksler üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Böylece son
iki kapanış baz alındığında pozitif fiyatlama devam etti. 55 günlük
hareketli ortalama seviyesinin üzerinde seyreden endekste 31.847
desteği üzerinde yükseliş desteklenebilir. 32.850 – 33.157 – 33.585
direnç, 32.423 pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde ise 32.116
– 31.689– 31.382 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,635.33

  33,186.67  

 32,893.33   

32,600.00    

 32,151.33   

  31,702.67  

   31,409.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi Perşembe kapanışıyla birlikte %1,99 artarak
4.057 puana yükseldi. Endekste, geçmiş dönem fiyatlamaları baz
alındığında 4.100 seviyesi yükselişin ivmelendiği önemli bir direnç
noktası olarak gözleniyor. 11 S&P sektöründen 10'u günü yükselişle
tamamladı. Tüketim malları (perakende) genel talep üzerinde etkili
oldu ve yaklaşık %4,8 arttı. İletişim hizmetleri ve bilgi teknolojisi de
%2'den fazla arttı. Emlak sektörü, günü kısmi düşüşle kapatarak en
kötü performans gösteren segment oldu. Ülkede ilk kez işsizlik
maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 21 Mayıs ile biten
haftada 210 bine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.
Bugün, ekonomik takvimde ikincil derecede veriler takip edilecek. 
4.095 – 4.140 – 4.208 direnç, 4.028 pivot seviyesinin altına geri
çekilmelerde 3.983 – 3.915 – 3.870 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,208.33

  4,149.92  

 4,117.33   

4,084.75    

 4,026.33   

  3,967.92  

   3,935.33
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında yatay seyir korunuyor. AB'nin Rusya'ya petrol
ambargo uygulama konusuna dair beklentiler zayıfladı.
Macaristan'ın veto ederiz şeklinde açıklamalarıyla piyasa bu
konuda bir beklenti içerisinde olmuyor. Ancak gelecek hafta AB
ülkeleri liderlerinin bu konuyu ele almak için görüşecekleri
belirtiliyor. Önümüzdeki hafta, bu konuya dair açıklamalar, petrol
fiyatlarının seyrini etkileyebilir. Olası bir ambargo beklentisinin
güçlenmesi, arz sıkıntısı yaratacağından fiyatların yeniden
yükselmesine yol açabilir. Rusya, kendisine yapılan yaptırımların
kaldırılmasını istedi. Buna dair karşı bir açıklama şimdilik
görülmüyor. Brent petrol için 119,11$ - 120,62$ - 123,25$ direnç
noktaları olurken, 114,97$ - 112,34$ - 110,83$ destek noktaları
olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   120.14

  116.77  

 114.67   

112.57    

 109.21   

  105.84  

   103.74

USD/JPY

ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin ardından
Japon Denizi üzerinde ortak bir hava tatbikatı gerçekleştirdi. ABD
Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ortak tatbikatın bölgesel tehditleri
caydırmak ve karşı koymak için birleşik yetenekleri
sergilemeyi amaçladığını söyledi. Japonya Merkez
Bankası verilerine göre ise nisan ayında hizmet üretici fiyatları
endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %1,7 arttı. Bu, 2020 yılı
şubat ayından bu yana görülen en hızlı yükseliş oldu. Japonya
Başbakanı Kishida dün, pandemi nedeniyle uygulanan turistlere
yönelik ülkeye giriş yasağının 10 Haziran itibariyle kaldırılacağını da
duyurdu. 127.591 - 128.103 - 128.623 direnç, 126.55 - 126.039 -
125.527 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   130.57

  130.11  

 129.63   

129.16    

 128.69   

  128.22  

   127.74
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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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