
Forex Bülten 30 Mayıs 2022

Piyasa Gündemi

Fed’e ilişkin agresif sıkılaşma endişelerinin bir miktar yatışması
geçen hafta risk iştahı ve piyasalarda toparlanmayı beraberinde
getirdi. Yeni haftaya başlarken Çin’de üç ayın en düşük vaka
sayısının açıklanması ve büyük şehirlerdeki katı pandemi
kurallarının esnetilmesi küresel risk iştahını destekliyor. Küresel
çapta merkez bankalarının yönlendirmeleri ve ekonomik veri
akışları risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam
edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – Tüketici Güveni Önem: Orta
•    15:00 Almanya – TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB yılın ilk Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. TCMB konut
fiyatlarının küresel ölçekte de yükseldiğini ifade ederek, “liralaşma
stratejisi ile birlikte döviz kurunda sağlanan istikrar, enflasyon
beklentilerindeki iyileşme ve konut arzının toparlanması ile birlikte
konut fiyatlarında normalleşme yaşanması beklenmektedir”
değerlendirmesini yaptı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Moody’s, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadığını
duyurdu. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve
Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati’nin ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap
Kavcıoğlu’nun katılımıyla toplandı. Toplantıda Merkez Bankası
Erken Uyarı Sistemi ışığında gıda fiyatları gelişmeleri hakkında bilgi
verildi. Yurt içinde açıklanacak ekonomik veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edilecek. 

ABD

ABD’de enflasyona ve Fed’in agresif faiz artıracağına dair
endişelerin azalması ile risk iştahında artış ve endekslerde alıcılı
seyir gözlemleniyor. Fed’in enflasyon göstergesi olarak önemsediği
çekirdek kişisel tüketim harcamaları, geçen ayki %5,2 artıştan %4,9
artış olarak gerçekleşti. Hisse senedi piyasaları haftanın son işlem
gününde önemli ölçüde yükselerek yedi haftalık kayıp serisini
sonlandırdı. Haftanın son işlem gününde Dow Jones %1,76, S&P
500 %2,48 ve Nasdaq %3,33 yükseldi. Yeni haftada Cuma günü
yayımlanacak tarım dışı istihdam raporu önem arz ediyor. Bugün
ABD’de Anma Günü sebebiyle piyasalar kapalı olacak.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde bu hafta, Nisan ayında %7,4 olan enflasyonun
mayıs ayında artışını sürdürerek %7,6 ile yeni rekor kırması
bekleniyor. Bu yükseliş, Avrupa Merkez Bankası’nın politika
normalleşmesine yakın zamanda başlama beklentisini
destekleyebilir. Bankanın temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artışı
yapması bekleniyor. Cuma günü G7 ülkeleri enerji bakanları
Berlin'de yapılan toplantı sonrası iklim değişikliğiyle mücadele
taahhütlerine rağmen OPEC ülkelerine petrol ve gaz üretimini
artırma çağrısında bulundular. Bu hafta ise AB liderleri; Ukrayna,
yaptırımlar, enerji ve gıda konularını görüşmek üzere Brüksel'de bir
araya gelecek. Zirvenin ilk günündeki oturuma, Ukrayna Devlet
Başkanı Vladimir Zelenskiy bağlanacak. Liderler, Rusya'ya yönelik
uygulanması planlanan 6'ncı yaptırım paketinde oy birliği
sağlamaya çalışacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.3658 0.90 2.73 22.11
EURTRY 17.6082 1.14 3.39 16.57
EURUSD 1.0760 0.22 0.64 -5.42
GBPUSD 1.2644 0.20 0.42 -6.57
USDJPY 127.21 0.08 -0.53 10.52

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 16.8900 -2.50 60.50 260.00
Dolar Endeksi 101.4900 -14.50 -68.70 582.00
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,189.50 0.81 5.48 -11.96
DAX Yakın Vade 14,563.00 0.78 3.00 -8.15
Dow Jones Yakın
Vade 33,306.00 0.45 4.61 -8.06

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,863.81 0.54 0.55 1.87
Gram Altın 980.69 1.37 3.28 25.57
WTI 114.88 0.88 4.44 52.10
BRENT 116.19 0.79 4.45 49.40
Bakır 4.28 -0.16 -0.60 -3.35

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 21.8500 -66.00 -133.00 -247.00
ABD 10 Yıllık 2.7450 0.00 -10.90 123.10
ABD 2 Yıllık 2.4680 0.00 -14.00 173.80
Almanya 10 Yıllık 0.9730 0.90 -4.50 115.00
Almanya 2 Yıllık 0.3560 1.30 -6.30 98.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.5419 -0.40 -1.33 -2.57
USDIDR 14,542.00 0.02 -0.57 2.11
USDTRY 16.3658 0.90 2.73 22.11
USDRUB 66.0250 0.42 12.72 -11.83
USDBRL 4.7312 -0.01 -1.70 -15.08
USDCNY 6.6499 -0.73 -0.01 4.63
USDMXN 19.5334 -0.25 -1.69 -4.82
USDCZK 22.9490 -0.24 -0.38 4.88
USDHUF 365.9030 -0.33 2.40 12.68
USDPLN 4.2448 -0.33 -1.57 5.21
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde haftanın son işlem günü ekonomik veri takvimi
sakinken, ABD’de önemli veri akışı takip edildi. ABD'de Fed’in
yakından takip ettiği enflasyon göstergesi kişisel tüketim
harcamaları fiyat endeksi nisanda %6,3’e geriledi. Bu dönemde
çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan aylık
ve yıllık artışlar piyasa beklentileri ile paralel seyretti. Ülkede kişisel
gelirler beklentilerin altında %0,4 artarken, kişisel harcamalar ise
%0,9 ile beklentilerin aştı. Açıklanan veri harcamaların yılın ikinci
çeyreğinde güçlü kalacağına işaret etti. 1,0748 seviyesinin üzerinde
fiyatlamanın sürdüğü paritede 1.0765 – 1.0799 – 1.0833 seviyeleri
direnç, 1.0697 – 1.0663 – 1.0629 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0791

  1.0700  

 1.0643   

1.0586    

 1.0495   

  1.0403  

   1.0346

GBP/USD

İngiltere hisse senedi piyasaları cuma günü hizmet, sanayi ve
nakliye sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle yükseldi. GBPUSD
paritesinde ise kısa vadeli yükseliş trendi üzerindeki pozitif görünüm
sürüyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson cumartesi günü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladymyr Zelenskiy'e, uluslararası
ortakların küresel bir gıda krizini önlemek için Ukrayna'dan tahıl
ihracatını yeniden başlatmanın yollarını bulmak için yoğun bir
şekilde çalıştığını aktardı. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise
sıkı bir işgücü piyasası ve enerji fiyat şokunun enflasyonist
baskılara neden olduğunu bildirdi. Sunak, ülkenin genel ekonomik
görünümünden emin olduğunu da sözlerine ekledi. GBPUSD
paritesi için 1.2670 – 1.2711 – 1.2755 seviyeleri direnç, 1.2625 –
1.2585 – 1.2540 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2738

  1.2631  

 1.2551   

1.2471    

 1.2364   

  1.2258  

   1.2177
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USD/TRY

Geçen hafta enflasyon korumalı yatırım araçlarına yönelik
beklentiler fiyatlamalarda etkili olurken, ilgili ürün ile ilgili bir gelişme
olmadı. TCMB, politika faizini sabit bırakırken, TCMB Başkanı
Kavcıoğlu, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve yaşanan oynaklığın cari
açıktaki iyileşmeyi geciktirdiğini bildirdi. Moody’s ise kredi notu ile
ilgili bir güncelleme yayımlamadı. ABD tarafında da kişisel tüketim
harcamaları nisan ayında aylık %0,2 ve yıllık %6,3 olarak
açıklanırken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise aylık %0,30 ve
yıllık %4,9 seviyesinde açıklandı. ABD’de kişisel tüketim
harcamalarındaki artış hızının gerilemeye devam ettiğini
söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde ve ABD’de veri akışı sakin. Haftaya
yükselişle başlayan Dolar/TL, bu sabah saat 08:45 itibariyle 16,37’li
seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.1359

  16.0575  

 15.9699   

15.8824    

 15.8039   

  15.7255  

   15.6379

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde haftanın son işlem günü açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, yurt içinde yılın ilk Finansal İstikrar Raporu ve
Moodys’in değerlendirmesi ön plandaydı. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası, konut fiyatlarının küresel ölçekte de yükseldiğini
ifade ederek, “liralaşma stratejisi ile birlikte döviz kurunda sağlanan
istikrar, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve konut arzının
toparlanması ile birlikte konut fiyatlarında normalleşme yaşanması
beklenmektedir” değerlendirmesini yaptı. Bugün Avrupa tarafında
Almanya enflasyon rakamları, Euro Bölgesi sanayi ve tüketici
güveninin açıklanması bekleniyor. Yurt içinde ise gündeme dair
gelişmeler takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
17,60’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.0763

  16.9714  

 16.8909   

16.8105    

 16.7056   

  16.6007  

   16.5202
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XAU/USD

Ons altın yeni haftaya alıcılı başladı. Spot piyasada sabah
saatlerinden bu yana 1848$ seviyesinin üzerinde seyirler izleniyor.
Dolar endeksinin hafif satıcılı işlem görüyor olması, ons altını da
destekliyor. Bugün için ABD'de piyasalar tatil olacağından
açıklanacak önemli bir veri akışı görülmüyor. Gün içinde bir Fed
üyesinin konuşması bulunuyor. Haziran Fed toplantısına doğru
zaman daraldıkça Fed üyelerinin konuşmaları da artıyor. Bu hafta
içinde Fed üyelerinin konuşmaları yine ön planda olacaktır. Haftanın
en önemli gündemi cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam
verisi. Bu nedenle, cuma gününe kadar ons altında temkinli seyirler
izlenebilir. TDI verisini bekleyebilir. 1868 $ – 1874 $ – 1885 $
seviyeleri direnç, 1846 $ – 1840 $ – 1832 $ seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,895.04

  1,872.12  

 1,856.88   

1,841.64    

 1,818.72   

  1,795.81  

   1,780.56

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları cuma günü teknoloji, yazılım ve
sanayi sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde yükseldi. Frankfurt
borsasının kapanışıyla DAX 1,62% arttı ve son ayın en yüksek
seviyesini gördü, MDAX endeksi 1,08% ve TecDAX endeksi 2,66%
yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken,
Almanya Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze
Ukrayna'ya düzenlediği ziyaret çerçevesinde, Ukrayna Başbakanı
Denis Şmihal ile görüştü. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma
Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'ndeki Rus yaptırımlarının
uygulanmasına dair varılan birliğin "parçalanmaya başladığına" dair
korkularını dile getirdi. DAX Endeksi için 14.514 – 14.633 – 14.752
seviyeleri direnç, 14.328 – 14.176 – 13.981seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,438.67

  14,328.33  

 14,233.67   

14,139.00    

 14,028.67   

  13,918.33  

   13,823.67
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Dow Jones Yakın Vade

Çin son üç ayın en düşük yeni Kovid-19 vaka sayısını açıklarken
Pekin ve Şanghay’da birtakım katı pandemi kuralları esnetildi.
Mevcut gelişmeler, yeni haftanın ilk işlem gününde küresel
piyasalarda risk iştahını destekliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi bir
baz puanlık düşüş ile %,274 seviyesinde. ABD piyasaları bugün
Anma Günü sebebiyle kapalı olacak. Mayıs ayının ardından küresel
piyasalarda bu hafta ABD tarım dışı istihdam verisi önem arz ediyor.
33.479 – 33.735 – 34.233 direnç, 32.981 pivot seviyesinin altına
geri çekilmelerde ise 32.725 – 32.227– 31.971 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

ABD'de Cuma günü, enflasyonun biraz yavaşladığına işaret eden
verilerin gelmesinin ardından endeksler, gün boyu pozitif bir seyir
izledi. S&P 500 endeksinde teknik olarak kritik 4100 seviyesi
üzerinde kapanış gerçekleşmiş olması oldukça önemliydi. Mevcut
momentumun korunması halinde yükseliş devam edebilir. ABD
Merkez Bankasının enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda
ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel
tüketim harcamaları fiyat endeksi ise nisanda aylık bazda %0,3 ve
yıllık %4,9 arttı. Yazılım şirketlerinden gelen güçlü finansal sonuçlar
ile tahvil faizlerindeki düşüş de özellikle teknoloji hisselerindeki
yükselişte etkili oldu. 4.209 – 4.252 – 4.336 direnç, 4.125 pivot
seviyesinin altına geri çekilmelerde 4.082 – 3.998 – 3.956 destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,105.50

  4,027.50  

 3,963.50   

3,899.50    

 3,821.50   

  3,743.50  

   3,679.50
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Brent Petrol

Bir süredir Çin'de artan vaka sayıları tedirgin ediciydi ancak Pekin
ve Şangay'da karantinalar yavaş yavaş kaldırılıyor, fabrikalar ve
okullar açılıyor. Bu da piyasalara olumlu yansıyor, petrol talebi
toparlanabilir beklentisini de güçlendiriyor. Yeni haftaya risk iştahı
güçlü başladık ve petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareketler
izleniyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Davos Zirvesinde, Suudi
Arabistan'ın piyasaya ek üretim yapmayacaklarını açıklaması da,
arz sıkıntısının sürmesine neden olacağı için fiyatların yükselişini
sağlıyor. Bu hafta, AB Liderler Zirvesi olacak ve Rusya'ya yönelik
petrol ambargosu konusunda Macaristan sebebiyle anlaşma
sağlanamıyor. Bu konu gündemde olabilir. 116.38 $ – 117.39 $–
118.99 $seviyeleri direnç, 113.77 $ – 112.17 $ – 111.16 $ seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   118.41

  114.49  

 112.11   

109.73    

 105.81   

  101.88  

   99.50

USD/JPY

Düşüş trendine devam eden paritede yatay fiyatlamalar gözleniyor.
Fed’in agresif faiz artırımına gideceğine dair endişeler azalırken risk
iştahında yükseliş gözlemleniyor. Dolar endeksi gerilerken Japon
Yeni de talep bulmakta zorlanıyor. Japonya Merkez Bankası
Başkanı Kuroda geçtiğimiz günlerde merkez bankasının
ekonominin Kovid kaynaklı çöküşten kurtulmasına yardımcı olmak
için güçlü parasal gevşemeye devam edeceğini belirtti. Aynı
doğrultuda, Japonya Başbakanı Kishida bugün yaptığı açıklamada,
Japonya Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine ulaşmak için çaba
göstermesini beklediğini söyledi. Bugün ABD’de Anma Günü
sebebiyle piyasalar kapalı. Veri gündemi sakin. Parite için 127.35 -
127.59 – 127.93 seviyeleri direnç, 126.77 - 126.43 – 126.19
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   130.74

  129.84  

 128.82   

127.80    

 126.90   

  126.00  

   124.98
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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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