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Piyasa Gündemi

Çin’de son üç ayın en düşük vaka sayısının gözlenmesi ve büyük
şehirlerde pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi büyüme kaynaklı
endişeleri yatıştırırken, Fed’e ilişkin agresif sıkılaşma endişelerinin
de hafiflemesi küresel risk iştahı ve riskli varlıklarda toparlanmanın
güç kazanmasına katkı sağladı. Bugün yurt içinde 2022/1Ç’e ait
büyüme verisi takip edilecek olup, piyasadaki beklentiler %7’nin bir
miktar üzerinde bir büyüme kaydedilmesi yönünde şekilleniyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – GSYH 2022/1Ç Önem: Yüksek
•    12:00 Euro Bölgesi – Öncü TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği
65. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Nebati, öncü göstergelerin ilk
çeyrek için %7'lik büyümeye işaret ettiğini belirtti. Bakan Nebati,
enflasyondaki artışın geçici olduğuna ilişkin değerlendirmesini de
yeniledi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, kur
korumalı mevduata girişlerin devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile, ikili ilişkiler, Ukrayna-
Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konuları görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz The Economist dergisi için bir
makale kaleme aldı. Erdoğan, makalesinde "İsveç ve Finlandiya’nın
müttefik olmak istedikleri devletlerin güvenlik kaygıları ve
hassasiyetleri konusunda göstereceği tavır Türkiye’nin de bu
ülkeleri ne kadar müttefik olarak görmek isteyeceğini belirleyecektir"
dedi. Yurt içinde bugün büyüme rakamları ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nden sektörlerdeki güven endeksleri açıklandı.
Tüketici güveni, Nisan’da -22 seviyesi ile pandemi sonrası en sert
düşüşü yaşamasının ardından Mayıs’ta -21,1 oldu. Sanayi güveni,
6,3 ile son 14 ayın en düşük seviyesinde. Mart 2021 itibarıyla
toparlanma gösteren endeks, mart ayında Rusya – Ukrayna
savaşının etkileriyle düşüşe geçti ve Mayıs’ta da düşüş devam etti.
İşletme ve tüketici anketi, Nisan’da 105,0 seviyesine gerileyerek 14
ayın en düşüğüne inmesinin ardından Mayıs’ta değişim göstermedi.
Hizmet hissiyatı, son ayda 13,6’dan 14,0 seviyesine çıktı. Beklenen
kadar iyileşme göstermeyen endeks yine de görece olumlu ayrıştı.
Bunun yanı sıra AB, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl
sonuna kadar yaklaşık %90 azaltma konusunda uzlaştığını açıkladı.
Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek
süre tanındı. Bugün Euro Bölgesi’nde enflasyon oranı açıklanacak.
%7,4 ile rekor seviyeye çıkan enflasyonun %7,7 ile yeni zirveyi
görmesi beklenirken bu oranın da yıl içi en yüksek nokta
olamayacağı kaygısı hâkim.

ABD

Dün ABD’de Anma Günü sebebiyle piyasalar kapalıydı ve veri
gündemi sakindi. Çin’den gelen olumlu veriler risk iştahını
desteklerken Almanya’da rekor kıran enflasyon verisi endişeleri
artırıyor. Avrupa’da sıkılaşma beklentileri tahvillerde satışa yol açtı,
ABD tahvilleri de satış dalgasından etkilendi. ABD hisse vadelileri,
yeni güne yatay pozitif başladı. Nasdaq 100 vadelileri %0,5, S&P
500 vadelileri ise %0,2 yukarıda. Bugün yatırımcılar Conference
Board (CB) Tüketici Güveni verisini takip edecek. Cuma günü
açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisine kadar temkinli seyir
görülebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.3880 0.02 1.81 22.27
EURTRY 17.6070 -0.31 1.91 16.56
EURUSD 1.0741 -0.37 0.04 -5.58
GBPUSD 1.2604 -0.38 0.57 -6.86
USDJPY 127.84 0.22 0.80 11.07

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 16.9828 9.27 67.28 269.28
Dolar Endeksi 101.6280 18.80 -15.40 595.80
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,154.50 -0.55 5.43 -12.69
DAX Yakın Vade 14,506.00 -0.45 4.27 -8.51
Dow Jones Yakın
Vade 33,136.00 -0.42 3.94 -8.53

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,854.74 -0.02 -0.63 1.37
Gram Altın 977.23 -0.01 1.14 25.13
WTI 117.90 2.32 7.62 56.10
BRENT 119.43 2.30 7.38 53.57
Bakır 4.31 0.21 -0.01 -2.82

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.1600 -120.00 -34.00 346.00
Türkiye 10 Yıllık 21.4200 -43.00 -162.00 -290.00
ABD 10 Yıllık 2.8400 9.50 8.30 132.60
ABD 2 Yıllık 2.5610 9.30 6.10 183.10
Almanya 10 Yıllık 1.0520 -0.40 8.30 122.90
Almanya 2 Yıllık 0.4480 -0.30 7.00 107.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.5054 0.07 -0.95 -2.80
USDIDR 14,583.55 0.28 -0.37 2.40
USDTRY 16.3880 0.02 1.81 22.27
USDRUB 61.2250 -5.26 7.18 -18.24
USDBRL 4.7550 0.02 -1.35 -14.65
USDCNY 6.6545 -0.10 0.01 4.70
USDMXN 19.5457 -0.08 -1.50 -4.76
USDCZK 23.0140 0.40 0.33 5.18
USDHUF 368.1610 0.70 3.20 13.38
USDPLN 4.2666 0.33 -0.35 5.75

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 31 Mayıs 2022

Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi mayıs ayında düşüş
beklentilerine karşı 10 seviyesine yükseldi. ECB Başekonomisti
Philip Lane para politikasında normalleşmenin kademeli olacağını
belirterek Başkan Lagarde'ın Eylül ayına kadar negatif faizlerin
sonuna gelineceği söylemini destekledi. Diğer yandan Avrupa
Birliği, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar
yaklaşık %90 azaltma konusunda uzlaştığını açıkladı. ABD’de dün
piyasalar kapalı bulunduğundan açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, Euro Bölgesi’nde bugün enflasyon rakamları ön
planda olacak. 1,0748 seviyesinin bulunduğu bölgede fiyatlamanın
sürdüğü paritede 1,0764 - 1,0802 ve 1,0824 direnç, 1,0741 - 1,0703
ve 1,0681 destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0664

  1.0632  

 1.0597   

1.0563    

 1.0531   

  1.0498  

   1.0464

GBP/USD

İngiltere Başbakan Sözcüsü dün yaptığı bir açıklamada, bu kış
İngiltere'de enerjinin karneyle dağıtılmasını veya elektrik kesintileri
görmeyi beklemiyoruz ancak çeşitli senaryolara karşı planlamalar
yapıyoruz, dedi. Ayrıca maymun çiçeği vakaları İngiltere’de artmaya
devam ediyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA)
tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de 71 yeni maymun çiçeği
vakası tespit edildiği belirtilerek, ülkede 7 Mayıs’tan bu yana toplam
vaka sayısının 179’a yükseldiği bildirildi. Paritede, kısa vadeli
yükseliş trendi korunuyor ancak bugün bir miktar satış baskısı
olduğu gözlemleniyor. GBPUSD paritesi için 1.2642 – 1.2671 –
1.2688 seviyeleri direnç, 1.2607 – 1.2582 – 1.2551 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2576

  1.2539  

 1.2514   

1.2489    

 1.2451   

  1.2414  

   1.2389
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USD/TRY

Dün veri akışı bakımından sakin bir günü geride bırakırken, kurda
yükseliş eğiliminin devam ettiğini gördük. Yurt içinde Hazine ve
Maliye Bakanı Nebati, enflasyondaki artışın arz yönlü maliyet
artışından kaynaklandığını ve geçici olduğunu bildirdi. ABD’de ise
Fed üyesi Waller, enflasyonda kayda değer düşüşler görülene
kadar 50 baz puanlık faiz artışının her toplantıda masada olması
gerektiğini söyledi. Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ilk
çeyrek büyüme rakamları takip edilecek. İlk çeyrek büyümenin %7,2
düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz. ABD tarafında ise tüketici
güven endeksi izlenecek. Bu sabah yatay seyrin hâkim olduğu
Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 16,39’lu seviyelerden işlem görüyor.
Dolar endeksi ise 101,61 seviyelerinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.0997

  16.0426  

 15.9731   

15.9035    

 15.8465   

  15.7894  

   15.7199

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi mayıs ayında düşüş
beklentilerine karşı 10 seviyesine yükseldi. Almanya’da ise yıllık
enflasyon %7,9 çıkarak son 48 yılın zirvesini gördü. ECB
Başekonomisti Philip Lane para politikasında normalleşmenin
kademeli olacağını belirterek Başkan C. Lagarde'ın Eylül ayına
kadar negatif faizlerin sonuna gelineceği söylemini destekledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, öncü göstergelerin ilk
çeyrek için %7'lik büyümeye işaret ettiğini belirtti. Bakan Nebati,
enflasyondaki artışın geçici olduğuna ilişkin değerlendirmesini de
yeniledi. Bugün yurt içinde büyüme, Euro Bölgesi’nde ise enflasyon
rakamları takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
17,62’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.1209

  17.0312  

 16.9150   

16.7988    

 16.7091   

  16.6194  

   16.5032
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XAU/USD

Ons altın 1840-1860$ aralığında yatay seyrini korumaya devam
ediyor. Küresel piyasalarda risk iştahının güçlü olması, ABD 10 yıllık
tahvil faizinin %3,00 seviyesinin altındaki seyri ve Dolar endeksinin
101,00-102,00 aralığında hareketi, ons altının yatay seyretmesine
neden oluyor. Bugün ABD'de CB tüketici güven endeksi takip
edilecek. Haftanın kalanında, ABD'de istihdam verileri ve Fed
üyelerinin konuşmaları, ons altının seyrinde belirleyici olacaktır.
Bugünkü verinin ons altında güçlü bir oynaklık yaratması
beklenmeyebilir. Bugünde piyasalarda risk iştahı gücünü korumayı
başarırsa, bu durum ons altındaki yatay seyrin devam etmesine
neden olabilir. Ons altın için 1855$ - 1863$ - 1871$ direnç noktaları,
1847$ - 1839$ - 1831$ destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,870.50

  1,859.98  

 1,853.49   

1,847.00    

 1,836.48   

  1,825.96  

   1,819.47

DAX Yakın Vade

Euro Bölgesi’nin en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya’da yıllık
enflasyon %7,9 çıkarak son 48 yılın zirvesini gördü. Nisan’da %7,4
olan TÜFE, aylık %0,9 artış gösterdi. AB uyumlu TÜFE ise yıllık
%8,7 seviyesine çıkarak rekor kırdı. Bu durum AMB'nin para
politikasında normalleşme sürecini hızlandırabilir. Rusya-Ukrayna
savaşının etkisiyle artan enerji maliyetleri, geçen ay Almanya'nın
ithalatında Eylül 1974'ten bu yana en yüksek yıllık artışın
kaydedilmesine neden oldu. Ülkede İthalat Fiyat Endeksi, Nisan'da
geçen yılın aynı ayına kıyasla %31,7 arttı. Bugün Almanya’da
işsizlik oranı verileri takip edilecek. Vadeli endekslerde ise karışık
bir görünüm hâkim. DAX Endeksi için 14.558 – 14.616 – 14.657
seviyeleri direnç, 14.491 – 14.460 – 14.419 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,293.67

  14,211.33  

 14,061.67   

13,912.00    

 13,829.67   

  13,747.33  

   13,597.67
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Dow Jones Yakın Vade

Haftanın ilk işlem gününde ABD endeksleri Anma Günü nedeniyle
kapalıydı. Endeks vadeli işlemleri yeni güne yatay negatif başlıyor.
Yetkililerden gelen açıklamalar takip edildi. FED guvernörlerinden
Christopher Waller, enflasyonu düşürmek için savaşan ABD Merkez
Bankası'nın bundan sonra her toplantıda faiz oranlarını yarım puan
artırmaya hazır olması gerektiğini söyledi. Dolar endeksindeki
düşüş ivmesi devam ederken, dolar endeksi artan risk iştahı ile son
beş ay içindeki ilk negatif aylık kapanışını yapmaya ilerliyor. Bugün
ABD Başkanı Biden ile Powell’ın görüşmesi takip edilecek. 33.415 –
33.555 – 33.679 direnç, 33.291 pivot seviyesinin altına geri
çekilmelerde ise 33.151 – 33.027– 32.887 destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,683.33

  33,558.67  

 33,417.33   

33,276.00    

 33,151.33   

  33,026.67  

   32,885.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse vadelileri salı günü yatay pozitif açılış yaşanabileceğine
işaret ediyor. Nasdaq 100 vadelileri %0,5, S&P 500 vadelileri ise %
0,2 yukarıda. Dün, piyasaların tatil nedeniyle kapalı olması
sebebiyle ABD tarafından önemli bir haber akışı gözlenmedi. S&P
500 endeksi, geçtiğimiz hafta üç işlem günü boyunca yaptığı pozitif
kapanışını ilk işlemlerde yatay bir görünüme bırakmış görünüyor.
4.100 seviyesi üzerinde yükselişin destekleneceği görüşümüzü
koruyoruz. 4.201 – 4.223 – 4.245 direnç, 4.179 pivot seviyesinin
altına geri çekilmelerde 4.156 – 4.135 – 4.112 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 fiyatları yeni güne alıcılı başladı. Çin'de, Pekin ve
Şanghay'da karantinaların hafifletilmesi ve Şanghay'da 1 Haziran
itibariyle karantina önlemlerinin kaldırılacağının duyurulması, petrol
talebi açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor. Talebin
iyileşmesi, petrol fiyatlarının da yükselmesini desteklediği için
alımlar izleniyor. İkinci ve etkili olan bir haberde, AB'nin Rusya'ya
yönelik petrol ambargosu konusunda anlaşma sağlaması oldu. AB
üyesi ülkelerin liderleri, dün toplandı ve yıl sonuna kadar Rusya'dan
petrol ithalatının %90'ına yasak getirecek 6. yaptırım paketi
konusunda anlaşma sağladığını açıkladı. Bu ambargo haberinin
etkisi, fiyatları yeniden yükseltti. Brent petrol için 120,07$ - 121,16$
- 122,00$ direnç noktaları, 118,72$ - 115,91$ - 114,37$ destek
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   114.04

  112.60  

 111.59   

110.58    

 109.13   

  107.69  

   106.68

USD/JPY

ABD Başkanı Biden ve Fed Başkanı Powell görüşmesi öncesi Dolar
Endeksi temkinli seyrediyor. Küresel piyasalarda Almanya’nın
yüksek enflasyon verisinin ardından endişeler yeniden gündeme
geldi. ABD tahvillerinde satış baskısı gözlenirken güvenli liman olan
Japon Yeni alıcılı seyrediyor. Bu sabah Asya’da yayınlanan olumlu
veriler de Japon Yenini destekliyor. Japonya'nın İşsizlik Oranı
Nisan'da %2,6 ve önceki beklentilere kıyasla %2,5'e düşerken,
Perakende Ticaret de belirtilen ay boyunca, önceki %2,6'dan %2,9'a
yükseldi.  Parite için 127.99 - 128.39 – 128.96 seviyeleri direnç,
127.03 - 126.46 – 126.07 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   129.04

  128.67  

 128.27   

127.88    

 127.51   

  127.13  

   126.74

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 31 Mayıs 2022

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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