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Piyasa Gündemi

Son günlerde kısıtlamaların gevşetilmesi ve vaka sayılarındaki
düşüş konusunda Çin’den gelen olumlu haberler ile Fed’e ilişkin
agresif sıkılaşma endişelerinin yatışması küresel risk iştahını
destekleyen gelişmeler oldu. Buna karşın küresel çapta ana risk
başlıkları gündemdeki yerini ve önemini koruyor. Bugün küresel
çapta açıklanacak imalat PMI rakamlarının yanında gün içerisinde
ECB Başkanı Lagarde ile Fed üyelerinin açıklamaları piyasaların
yakın takibinde yer alacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Yüksek
•    14:00 ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

TUİK ilk çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Veriler Türkiye
ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık bazda %7,3 büyüdüğünü gösterdi.
Böylelikle son 4 çeyreğin en düşük yıllık büyüme rakamı kaydedildi.
Büyümeye ilk çeyrekte en yüksek katkının tüketimden geldiği
görüldü. Hanehalkı tüketimi ilk çeyrekte büyümeye 11,6 puan katkı
yaparken, net ihracattan 3,5 puan destek geldi. Ana sektörlere
bakıldığında yılın ilk çeyreğinde sanayinin büyüme performansı
hizmetler sektörünün gerisinde kaldı. İlk 3 aylık dönemde stoklar
büyümeyi 8,2 puan aşağı çekti. Diğer takip edilen veri ise nisan ayı
dış ticaret istatistikleriydi. Dış ticaret açığı yıllık %98,5 artarak 6,11
milyar dolar oldu. Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat
%24,6, ithalat %35,0 arttı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye
geleceğini açıkladı. Yurt içinde bugün açıklanacak imalat PMI
rakamı ve gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

ABD

Dün ABD Başkanı Biden ve Fed Başkanı Powell’ın görüşmesi
öncesinde piyasalarda temkinli seyir hakimdi. Hisse senedi
endeksleri günü hafif satıcılı tamamladı. Seans kapanışına yakın
Biden-Powell görüşmesi sonuçlandı. Basın toplantısında toplantının
çok yapıcı olduğu, Biden’ın Fed’in bağımsızlığına saygı duyduğu ve
enflasyonla mücadele için Fed'in ihtiyaç duyduğu alanın
sağlanacağının vurgulandığı aktarıldı. Fed, bugünden itibaren
bilanço küçültmeye başlıyor. Küçültme öncesinde 10 yıllık
tahvillerde yükseliş gözlemleniyor. Bugün PMI verileri ve Fed
yetkililerinin konuşmaları takip edilebilir. Yatırımcılar Cuma günü
açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Temkinli seyrin
veriye kadar devam etmesini bekliyoruz.

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde enflasyon verileri açıklandı. Veri %8,1’e
çıkarak rekor kırdı. Nisan’da %7,4 olan TÜFE son ayda aylık %0,8
artarak beklentilerin üzerine çıktı. Bu hızlı yükselişte enerji
fiyatlarındaki artışın her alanda maliyeti artırması ve tüketimin
devam etmesi etkili oldu. Bunun yanı sıra AB dün, Rus ham petrol
ve rafine ürün ithalatını yıl sonuna kadar neredeyse bitirecek altıncı
yaptırım paketinde anlaştı. AB’li yetkililer, revize edilmiş haliyle
yasağın, Rus petrol ithalatını savaş öncesi seviyelere göre %90
azaltacağını tahmin ediyor. Gelişmelerle birlikte AMB'nin enflasyonu
dizginlemek amacıyla temmuz ayından itibaren rekor düşük
seviyelerde olan faizleri artırması bekleniyor. Temel beklenti 25'er
baz puanlık faiz artışı yapılması yönünde. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.3972 -0.04 0.24 22.34
EURTRY 17.5610 -0.26 0.47 16.26
EURUSD 1.0710 -0.21 0.29 -5.85
GBPUSD 1.2586 -0.12 0.09 -7.00
USDJPY 129.24 0.44 1.55 12.29

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 16.9625 -2.03 32.75 267.25
Dolar Endeksi 101.9750 17.60 -9.40 630.50
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,139.00 0.16 4.08 -13.02
DAX Yakın Vade 14,437.00 0.42 2.92 -8.95
Dow Jones Yakın
Vade 33,101.00 0.22 3.20 -8.63

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,833.44 -0.22 -1.07 0.21
Gram Altın 966.55 -0.26 -0.84 23.76
WTI 114.15 0.10 3.79 51.14
BRENT 115.92 0.05 3.90 49.06
Bakır 4.26 -0.61 -0.63 -3.97

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.5600 -60.00 -180.00 286.00
Türkiye 10 Yıllık 20.9900 -43.00 -253.00 -333.00
ABD 10 Yıllık 2.8620 0.90 11.00 134.80
ABD 2 Yıllık 2.5690 2.10 7.70 183.90
Almanya 10 Yıllık 1.1100 -1.30 15.70 128.70
Almanya 2 Yıllık 0.5000 -0.60 16.40 112.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.6457 -1.20 -0.54 -1.92
USDIDR 14,542.45 -0.01 -0.50 2.11
USDTRY 16.3972 -0.04 0.24 22.34
USDRUB 61.0250 -2.75 1.12 -18.51
USDBRL 4.7321 -0.06 -1.96 -15.06
USDCNY 6.6936 0.32 0.01 5.31
USDMXN 19.6923 0.17 -0.72 -4.04
USDCZK 23.0820 0.24 0.14 5.49
USDHUF 371.5750 0.41 1.03 14.43
USDPLN 4.2781 0.19 -0.68 6.04
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde enflasyon mayıs ayında rekor kırmaya devam
ederek yıllık bazda %8,1 seviyesinde açıklandı. Avrupa Merkez
Bankası Üyesi Francois Villeroy de Galhau enflasyondaki son
ivmelenmenin kademeli ancak kararlı normalleşmeyi gerektirdiğini
belirtti. ABD’de dün Mayıs'ta enflasyon endişelerinin etkisiyle
106,4'e geriledi. ABD Başkanı Biden, enflasyonu görüşmek üzere
Fed Başkanı J. Powell ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini
duyurdu. Piyasalarda bugün imalat PMI rakamları takip edilecek.
Paritede 1.0781 – 1.0830 – 1.0881 seviyeleri direnç noktalarıdır.
Fiyatlamanın 1,0700 seviyesinin altına sarkması durumunda ise
1.0681 – 1.0629 – 1.0580 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0664

  1.0632  

 1.0597   

1.0563    

 1.0531   

  1.0498  

   1.0464

GBP/USD

İngiltere'de siyasi belirsizlik sürüyor. Ülkede Kovid-19 nedeniyle ilan
edilen karantina sırasında kural ihlali soruşturmasının ardından
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kendi partisinden istifasını
talep eden milletvekillerinin sayısı 28'e yükseldi. 1.2585 bandında
güne başlayan paritede, 21 günlük ve 10 günlük hareketli
ortalamanın 1.2560-1.2550 civarında kesişimi kısa vadeli hareketler
açısından baskı oluşturabilir. Bunun yanı sıra İngiltere’nin 10 yıllık
tahvil faizi %2,09 ile Temmuz 2015’den bu yana en yüksek seviyeye
çıktı. GBPUSD paritesi için 1.2649 – 1.2697 – 1.2742 seviyeleri
direnç, 1.2556 – 1.2511 – 1.2463 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

Yurt içinde birinci çeyrekte büyüme yıllık %7,3 ile beklentimiz olan
%7,2’nin hafif üzerinde gerçekleşti. Büyümeye en büyük katkı özel
tüketimden gelirken, hizmet sektöründeki büyüme, sanayi
sektöründeki büyümenin üzerinde gerçekleşti. Diğer taraftan nisan
ayında dış ticaret açığı 6,11 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2022 nisan ayında %79,3 oldu.
Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisinin çok sınırlı
kaldığını söyleyebiliriz. ABD tarafında ise tüketici güven endeksi
mayıs ayında 106,4 seviyesi ile beklentilerin üzerinde
gerçekleşirken, son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Bugün
yurt içinde imalat PMI, ABD tarafında ise imalat PMI, JOLTS, Bej
kitap ve bazı Fed üyelerinin konuşmaları izlenecek. Dolar/TL, saat
08:30 itibariyle 16,38’li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.0997

  16.0426  

 15.9731   

15.9035    

 15.8465   

  15.7894  

   15.7199

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün mayıs ayı enflasyon rakamları ön plandaydı.
Euro Bölgesi’nde enflasyon mayıs ayında rekor kırmaya devam
ederek yıllık bazda %8,1 seviyesinde açıklandı. Avrupa Merkez
Bankası Üyesi Francois Villeroy de Galhau enflasyondaki son
ivmelenmenin kademeli ancak kararlı normalleşmeyi gerektirdiğini
belirtti. Yurt içinde ekonomi ilk çeyrekte yıllık bazda %7,3 büyüyerek
son 4 çeyreğin en düşük yıllık büyüme rakamını kaydetti.
Büyümeye ilk çeyrekte en yüksek katkılar iç tüketim ve net
ihracattan geldi. Diğer takip edilen verinisan ayı dış ticaret
istatistikleriydi. Dış ticaret açığı yıllık %98,5 artarak 6,11 milyar dolar
oldu. Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %24,6,
ithalat %35,0 arttı. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
17,55’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

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir tahvil faizlerinde yükselişin
yaşanmasında etkisini gösterirken, bu yükseliş ons altın fiyatlaması
üzerinde baskı oluşturmaktadır. Dün gün içerisinde 1844$ - 1857$
arasında dar bantta fiyatlamanın yaşandığı değerli metalde satıcılı
seyir öne çıkmaktadır. ABD Başkanı Biden, yüksek enflasyonu
görüşmek üzere Fed Başkanı J. Powell ile yapıcı bir görüşme
gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD’de bu hafta istihdam verileri öncesi
bugün açıklanacak imalat PMI rakamları fiyatlamalar üzerinde etkili
olacağından yakından takip edilecektir. Verilerdeki zayıflama
volatilitenin artış kaydetmesinde etkili olabilir. 1840$ seviyesinin
altına fiyatlamanın sarktığı ons altında 1851 $ – 1865 $ – 1873 $
seviyeleri direnç, 1829 $ – 1821 $ – 1807 $ seviyeleri destek 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

Almanya’da dün açıklanan verilere göre işsizlik, Ukrayna’daki
savaşa ve tedarik zincirlerindeki sorunlara rağmen Koronavirüs
kısıtlamalarının sona ermesinin ekonomiye destek vermesiyle
mayıs ayında %5 seviyesinde yatay seyretti. Bunun yanı sıra dün
Almanya Başbakanı Scholtz’un açıklamaları da takip edildi. Scholtz,
Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların Rusya'nın savaşı bitirmesini
ve Ukrayna ile barışçıl bir çözüm bulmasını hedeflediğini, Almanya
ve Polonya’nın, Rusya petrol ithalatını yıl sonuna kadar kademeli
olarak kaldırma çabalarına devam edeceğini belirtti. DAX Endeksi
için 14.513 – 14.620 – 14.702 seviyeleri direnç, 14.323 – 14.241 –
14.134 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

New York borsası, devam eden enflasyon endişeleriyle günü
düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın
üzerinde değer kaybetti ve %0,67 düşüşle 32.990 puana geriledi.
ABD piyasalarında, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve devam eden
enflasyon endişelerinin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde negatif
bir seyir izlendi. Seans kapanışına yakın Biden-Powell görüşmesi
sonuçlandı. Basın toplantısında toplantının çok yapıcı olduğu,
Biden’ın Fed’in bağımsızlığına saygı duyduğu ve enflasyonla
mücadele için Fed'in ihtiyaç duyduğu alanın sağlanacağının
vurgulandığı aktarıldı. 33.283 – 33.543 – 33.825 direnç, 33.002
pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde ise 32.741 – 32.460 –
32.199 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,113.33

  33,773.67  

 33,401.33   

33,029.00    

 32,689.33   

  32,349.67  

   31,977.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi Salı günü %0,63 azalışla 4.132 puana geriledi.
Makro ekonomik tarafta ABD'de Conference Board Tüketici Güven
Endeksi enflasyon endişelerinin etkisiyle mayısta aylık bazda 2,2
puan azalışla 106,4 seviyesine gerileyerek 3 ayın en düşük
seviyesine indi. Ülkede S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat
Endeksi ise martta geçen yılın aynı dönemine göre %20,6 artarak
konut fiyatlarındaki artışın hızlandığını gösterdi. Bugün ABD’de PMI
(Satın Alma Müdürleri Endeksi) verileri takip edilecek. Endeks
vadeli işlemlerinde yatay pozitif bir tablo gözleniyor. 4.173 – 4.215 –
4.250 direnç, 4.138 pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde 4.096
– 4.061 – 4.019 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

Petrolde 115,00 seviyesinin üzerinde fiyatlamanın devam ettiği
görülürken, bu sabah sınırlı geri çekilme dikkat çekmektedir. Çin'de,
Pekin ve Şanghay'da karantinaların hafifletilmesi ve Şanghay'da
bugünden itibaren önlemlerinin kaldırılacağı fiyatlamayı
desteklemektedir. Yarın gerçekleşmesi beklenen OPEC+ toplantısı
fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Toplantı öncesi bazı haber
kaynaklarında koalisyon üyelerinin Rusya'yı üretim anlaşmasından
dışlayacağına yönelik haberi fiyatlarda volatilitenin oluşmasında
etkili oldu. Konuya ilişkin haber akışları fiyatalmalar üzerinde etkili
olacağından yakından takip eidlecektir. Brent petrol için 115,00
seviyesinin üzerinde 119 $ – 123 $– 125 $ seviyeleri direnç, 117 $
pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde; 114 $ – 111 $ – 108 $
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   114.04

  112.60  

 111.59   

110.58    

 109.13   

  107.69  

   106.68

USD/JPY

Dolar endeksi dün Fed yetkililerinin şahin mesajlarıyla güçlendi.
Bununla birlikte, kötüleşen küresel ekonomik görünüm güvenli liman
Japon yenine fayda sağlasa da paritenin yükselişini sınırladı.
Yatırımcılar, merkez bankalarının ekonomik büyümeyi etkilemeden
enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını artırabileceklerine dair
temkinli seyirlerini koruyorlar. Mevcut endişeler bu sabah gelen Çin
PMI verilerinin daralmasıyla arttı. Fed bugün bilanço küçültüyor,
ABD tahvillerine talep artıyor. ABD 10 yıllık getiri %2,9’a kadar
ulaştı. ABD tahvil getirileri dolar endeksini etkileyecektir. Parite için
129.23 - 129.76 – 130.63 seviyeleri direnç, 127.82 - 126.95 –
126.42 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   129.04

  128.67  

 128.27   

127.88    

 127.51   

  127.13  

   126.74
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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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