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Piyasa Gündemi

Geçen hafta ortasından itibaren risk iştahında ve riskli varlıklarda bir
miktar toparlanma çabası gözlenirken, son günlerde toparlanma
eğiliminin güç kaybettiği görülüyor. Enflasyon, sıkılaşma adımları ve
büyüme kaynaklı endişeler gündemdeki önemli ana risk unsurları
olarak öne çıkıyor. Küresel çapta merkez bankalarının
yönlendirmeleri ile açıklanacak ekonomik veriler risk iştahını ve
fiyatlamaları şekillendirmeye devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:15 ABD – ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye

İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat PMI, Mayıs'ta bir önceki aya
göre yatay seyrederek 49,2 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu veri,
imalat sektöründe faaliyet koşullarının üst üste üçüncü ay
bozulduğuna işaret etti. İstanbul Ticaret Odası Mayıs ayına ilişkin
fiyat endekslerini yayımladı. İstanbul'da perakende fiyatlar Mayıs
ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %87,35 artış kaydetti.
Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan
enflasyondan kaynaklı refah düşüşüne yönelik tedbirleri
sürdüreceklerini belirtti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin
kaygılarının giderilmesi gerektiğini belirterek üç ülkenin üst düzey
yetkilileri ile gelecek günlerde Brüksel’de görüşeceğini açıkladı. Yurt
içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, gündeme
dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Dün Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Robert
Holzmann, Euro Bölgesi'nde tüm zamanların zirvesine çıkan Mayıs
ayı enflasyonunun Temmuz ayında 50 baz puanlık faiz artışı için
gerekçe oluşturduğunu belirtti. Aynı zamanda Avusturya Merkez
Bankası Başkanı olan ve AMB'nin şahin isimlerinden biri olan
Holzmann kararlı bir aksiyon alınmazsa tüketici fiyatlarının çıpasız
kalma riski yaratacağını, bu nedenle daha sert önlemler alınması
gerektiğini belirtti. Ayrıca AB Komisyonu, Euro para birimini
kullanmayan Birlik üyesi ülkelerin Euro Bölgesi'ne katılıma hazırlık
seviyelerinin tespit edildiği raporu yayımladı. Hırvatistan'ın 1 Ocak
2023'te Euro’yu benimsemeye hazır olduğu sonucuna varılan
raporda, Hırvatistan ile Euro Bölgesi'ne üye ülke sayısının 20'ye
çıkacağına işaret edildi. Euro Bölgesi'nde işsizlik verileri de
açıklandı ve nisan ayında değişim göstermeyerek %6.8 ile
beklentilere paralel biçimde rekor düşük seviyede kaldı.

ABD

Güne yatay pozitif başlayan ABD hisse senetleri günü
makroekonomik endişelerin artmasıyla ekside tamamladı. ABD'de
JOLTS Açık İş Sayısı, Nisan'da 11 milyon 400 bine gerileyerek
piyasa beklentilerine paralel bir düşüş kaydetti. Analistler, son
verilerin şirketlerin yeni çalışan bulmakta güçlük çekmeye devam
ettiğini gösterdiğini belirtti. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam
verisi piyasalarda belirleyici olabilir. Dün akşam saatlerinde Fed’in
yayımladığı bej kitapta ise ekonomik büyümenin ABD'nin bazı
bölgelerinde yavaşladığını bildirdi. Ülkede takip edilen bir diğer veri
olan imalat PMI ise 55.4 seviyesinden 56.1'e yükseldi. Bu durum
talebin güçlü kaldığına işaret etti. Karışık veriler ile birlikte enflasyon
endişelerinin yerini koruduğu yeni günde piyasaların temkinli
hareketinin devam etmesi beklenebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.4466 0.33 0.49 22.71
EURTRY 17.5308 0.13 -0.12 16.06
EURUSD 1.0663 0.06 -0.61 -6.27
GBPUSD 1.2491 0.03 -0.88 -7.70
USDJPY 129.96 -0.13 2.26 12.91

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.0000 3.75 11.00 271.00
Dolar Endeksi 102.4640 -10.90 75.10 679.40
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,103.25 0.10 1.17 -13.77
DAX Yakın Vade 14,366.00 0.27 0.84 -9.40
Dow Jones Yakın
Vade 32,818.00 0.06 0.67 -9.41

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,848.81 0.13 -0.11 1.05
Gram Altın 977.62 0.45 0.44 25.18
WTI 111.62 -1.68 -1.51 47.78
BRENT 113.52 -1.56 -0.84 45.97
Bakır 4.28 0.00 -0.02 -3.39

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.6900 13.00 -167.00 299.00
Türkiye 10 Yıllık 20.9000 -9.00 -223.00 -342.00
ABD 10 Yıllık 2.9190 0.50 17.60 140.50
ABD 2 Yıllık 2.6660 0.00 18.20 193.60
Almanya 10 Yıllık 1.1880 0.80 19.00 136.50
Almanya 2 Yıllık 0.5510 0.50 20.30 117.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.5631 -0.40 -0.75 -2.44
USDIDR 14,482.30 -0.56 -0.87 1.69
USDTRY 16.4466 0.33 0.49 22.71
USDRUB 61.3250 -3.43 -5.18 -18.11
USDBRL 4.8169 0.01 1.01 -13.54
USDCNY 6.6892 0.04 -0.74 5.24
USDMXN 19.6988 0.00 -0.35 -4.01
USDCZK 23.1956 -0.10 0.72 6.01
USDHUF 372.2050 -0.08 1.58 14.63
USDPLN 4.3054 -0.07 0.27 6.71

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 02 Haziran 2022

Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde imalat sektörü PMI endeksi 54,6 seviyesinde
açıklanırken, takip edilen diğer bir veri olan işsizlik oranı nisan
ayında %6,8 ile değişim göstermedi. Yükselen enflasyona karşı
düşen taleple birlikte siparişler azalmaya devam ediyor. ECB
yönetim Konseyi Üyesi R.Holzmann, Euro Bölgesi'nde tüm
zamanların zirvesine çıkan Mayıs ayı enflasyonunun Temmuz
ayında 50 baz puanlık faiz artışı için gerekçe oluşturduğunu belirtti.
ABD'de imalat PMI endeksi mayıs ayında artan siparişlerle 56,1’e
yükselirken, Yayınlanan Fed/Bej kitap da ekonomik büyümenin
ABD'nin bazı bölgelerinde yavaşladığını bildirdi. Dolar endeksi ve
tahvil faizlerindeki yükselişle sert geri çekilmenin yaşandığı paritede
1,0605 - 1,0560 ve 1,0493 destek, 1,0672 – 1,0718 ve
1,0784 direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0664

  1.0632  

 1.0597   

1.0563    

 1.0531   

  1.0498  

   1.0464

GBP/USD

İngiltere hisse senedi piyasaları dün fosil enerji, kamu hizmetleri,
sanayi ve seyahat sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü.
GBPUSD paritesinde de benzer şekilde aşağı yönlü bir görünüm
hâkimdi ve güncelde de teknik anlamda aşağı yönlü trend
etkisindeki hareket devam ediyor. Dün İngiltere’de PMI verileri
açıklandı. Verilere göre imalat PMI mayıs ayında beklentilere
paralel 54,6 olarak gerçekleşti. Ayrıca dün BoE’nin yaptığı bir
ankete göre, iş dünyasının önümüzdeki süreçteki TÜFE beklentisi
aylık bazda %6,9, yıllık bazda ise %3,8 olarak beklendiği görüldü.
GBPUSD paritesi için 1.2519 – 1.2580 – 1.2677 seviyeleri direnç,
1.2423 – 1.2361 – 1.2265 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 yurt içinde imalat PMI, mayıs ayında bir önceki aya paralel
49,2 seviyesinde açıklandı. İmalat PMI, son üç aydır 50 olan eşik
değerin altında açıklanarak daralmaya işaret ediyor. Diğer taraftan
İstanbul’da perakende fiyatların artış hızı mayıs ayında yıllık
%87,35 seviyesine yükseldi. ABD tarafında ise ISM imalat PMI
mayıs ayında 56,1 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, artan
siparişler talebin güçlü kaldığına işaret etti. JOLTS açık iş sayısı ise
nisan ayında beklentilere paralel 11,4 milyona geriledi. Bugün yurt
içinde TCMB’nin son PPK toplantı özeti açıklanacak. ABD’de ise
ADP özel sektör istihdam değişimi, fabrika siparişleri ve haftalık
işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. Bu sabah hafif yükseliş eğilimi
içerisinde hareket eden Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 16,42’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 imalat sektörü PMI endeksi 54,6 seviyesinde
açıklanırken, takip edilen diğer bir veri olan işsizlik oranı nisan
ayında %6,8 ile değişim göstermedi. Almanya’da ise imalat PMI
mayıs ayında yaklaşık 2 senenin dip seviyesinden yükselerek 54,8
oldu. Yükselen enflasyona karşı düşen taleple birlikte siparişlerde
azalma sürüyor. ECB Başkanı C. Lagarde, yeşil enerjiye geçiş
sürecinin enflasyonu körükleyebileceği uyarısında bulundu. Yurt
içinde imalat PMI, Mayıs'ta bir önceki aya göre yatay seyrederek
49,2 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu veri, imalat sektöründe
faaliyet koşullarının üst üste üçüncü ay bozulduğuna işaret etti.
Euro Bölgesi’nde bugün ÜFE, içerdeyse gündeme dair gelişmeler
takip edilecek. 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 volatilite tahvil ve dolar endeksindeki yükseliş
ons altın fiyatlaması üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir.
Dün 1828$ - 1849$ arasında fiyatlamanın yaşandığı değerli
metalde 1828$ seviyesinden gelen tepki alımlarıyla birlikte
kayıplarının bir kısmının geri alındığını takip ettik. Diğer yandan
ABD'de imalat sektörü PMI endeksi mayıs ayında artan siparişlerle
sürpriz biçimde yükselerek 56,1'e yükseldi. Merkez bankalarının
yükselen enflasyona karşı sıkılaşma hamleleri piyasalarda
belirleyici olmaya devam ederken, bugün ADP özel sektör istihdam
değişimi ve fabrika siparişleri verileri izlenecek. Tekrar 200 günlük
ortalamanın bulunduğu bölgede fiyatlamanın sürdüğü ons altında
1854 $ - 1863 $ ve 1876 $ seviyeleri direnç, 1841 $ - 1833 $ ve
1820 $ desteklerdir.

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 hisse senedi piyasaları dün perakende, inşaat ve lojistik
sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü. Frankfurt borsasının
kapanışıyla DAX 0,33%, MDAX endeksi 0,55% ve TecDAX endeksi
0,99% değer kaybetti. Dün Rus enerji devi Gazprom, Avrupa'nın en
büyük ekonomisi olan Almanya'ya yakıt sağlayan Shell'e doğal gaz
tedarikini tamamen durdurduğunu açıkladı. Kararın gerekçesi olarak
Shell'in Gazprom'a ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi gösterildi.
Almanya Ekonomi Bakan Sözcüsü, Schwedt petrol rafinerisine acil
çözüm bulmak için çalıştıklarını ifade etti. Aynı zamanda gaz
tedariki konusunda da aksiyon aldıklarını belirtti. DAX endeksi ise
son iki gündür negatif bir görünüm sergiliyor. DAX Endeksi için
14.431 – 14.513 – 14.620 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 ve büyüme endişeleriyle
düşüş ivmesini ikinci güne taşıdı. Para politikasının seyri açısından
Fed yetkililerinin açıklamaları önem taşırken, San Francisco Fed
Başkanı Mary Daly, enflasyon düşene kadar faiz oranlarının agresif
bir şekilde yükseltilmesini desteklediğini belirtti. Fed'in Amerikan
ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı
Bej Kitap raporu ise ekonomik büyüme hızının, ABD'nin bazı
bölgelerinde yavaşladığını ortaya koydu. Citigroup analistleri,
2022'nin volatil geçe ilk beş ayının ardından, küresel hisse senedi
piyasaları için düşüşün henüz bitmeyebileceğini belirtti. Endeks
vadeli işlemlerinde yeni günde yataya yakın negatif seyir korunuyor.
33.157 – 33.550 – 33.848 direnç, 32.859 pivot seviyesinin altına
geri çekilmelerde ise 32.467 – 32.169 – 31.776 destek olarak takip

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,871.33

  33,562.67  

 33,180.33   

32,798.00    

 32,489.33   

  32,180.67  

   31,798.33

S&P 500 Yakın Vade

Merkez bankalarının sıkılaşma mesajları gölgesinde riskli
varlıklardan çıkış sürüyor. ABD’de kuvvetli gelen ISM verisi
sebebiyle Fed’in daha hızlı sıkılaştırmaya ihtiyaç duyabileceği
düşüncesi hisse endekslerini aşağı çekti. Çarşamba gününü %0,75
düşüşle kapatan S&P 500’de vadeliler bu sabah yatay seyrediyor.
Tahvillerde de satışlar sürerken, ABD 10 yıllık getirisi %2,90’a
yükseldi. St.Louis Fed Başkanı James Bullard, bu yıl enflasyonu
aşağı çekmek için faizlerin %3,5’e yükseltilmesi gerektiğini
belirterek, bu faiz artışlarının gelecek yıl veya 2024’te geri
alınabileceğini söyledi. 4.149 – 4.203 – 4.242 direnç, 4.110 pivot
seviyesinin altına geri çekilmelerde 4.056 – 4.017 – 3.963 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

Çin’de pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi, vaka sayılarında
gözlenen düşüş ve Çin ekonomisine dair endişelerin yatışmasıyla
haftanın ilk yarısında yükselişlerin etkili olduğu brent petrol 120$
seviyelerini test etti. Dün OPEC+ koalisyonunun Rusya'yı üretim
anlaşmasından dışlayacağına yönelik haber akışı fiyatlarda
dalgalanma yarattı. Salı günü 120$ seviyesini test eden brent
petrolde dün aşağı yönlü bir seyir etkili olurken, bu sabah da satıcılı
fiyatlamanın etkisini sürdürdüğü ve brent petrolün 115$ altına
sarktığı görülüyor. Bugün gerçekleşecek OPEC toplantısı kritik
olacaktır. OPEC toplantısının yakından takip edilecek günde 116,02
$ – 117,76 $– 119,73 $ seviyeleri direnç, 113,71 $ - 112,65 $ ve
111,46 $ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   114.04

  112.60  

 111.59   

110.58    

 109.13   

  107.69  

   106.68

USD/JPY

Fed yetkililerinin şahin söylemleri dolar endeksinde etkili oluyor.
Dolar endeksi 102-103’lü seviyelerden güç kazanıyor. ABD 10 yıllık
tahvil getirileri de toparlanma gösterirken ABD-Japon getiri farkı da
yatırımcıların Japon yeninden uzaklaşmasına sebep oluyor.
Japonya Merkez Bankası'nın mevcut gevşek politikasını sürdürme
sözü verdiğini ve sıfıra yakın 10 yıllık getiri hedefini desteklemek
için sınırsız tahvil alım programını yürütme sözü verdiğini
hatırlamakta fayda var. Küresel piyasalardaki olumlu risk algısı
paritenin yükselişini destekliyor. Parite için 130.68 – 131.21 –
132.24 seviyeleri direnç, 129.13 – 128.10 – 127.57 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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