
Forex Bülten 03 Haziran 2022

Piyasa Gündemi

Fed Başkan Yardımcısı Brainard, Eylül’de duraksamak için bir
neden olmadığını ifade ederken, küresel çaptaki enflasyon
görünümü, merkez bankalarının hamleleri ve ekonomik veriler risk
iştahını belirlemeye devam edecek. Bugün yurt içinde enflasyon
rakamları ile ABD’de tarım dışı istihdam verisi kritik olacak.
Piyasadaki beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %4,55 oranında artış
kaydetmesi ve yıllık TÜFE’nin %76,15 seviyesine yükselmesi
yönünde şekilleniyor. (Gedik Yatırım: %4,50/%76,06)

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Mayıs'ta gerçekleşen Para
Politikası Kurulu toplantı özetlerini yayımladı. Özetlerde cari
dengede enerji kaynaklı risklerin sürdüğü belirtildi. Makro ihtiyati
tedbirlere ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Para Politikası
Kurulu'nun güçlendirdiği makro ihtiyati politika setini ilave tedbirlerle
kararlılıkla uygulamaya devam edeceği ifade edildi. Ayrıca likidite
adımlarına da vurgu yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine
göre mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine
göre %157 artışla 10,7 milyar oldu. Yurt içinde bugünün majör
başlığı açıklanacak enflasyon rakamları, TÜFE’de mayıs ayında da
yükseliş eğiliminin devam etmesini bekleniyor. TÜFE’nin mayıs
ayında %4,50 oranında artış kaydedebileceğini, buna bağlı olarak
yıllık TÜFE’nin %76,06 olarak gerçekleşebileceğini
değerlendiriyoruz.

ABD

ABD’de Fed yetkililerinin söylemleri risk iştahında etkili olmaya
devam ediyor. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Haziran ve
Eylül toplantılarında 50'şer baz puanlık faiz artışlarını savunduğunu
belirterek Fed’in enflasyonu düşürmek için gerekeni yapacağını
söyledi. Dün ülkede fabrika siparişleri ve ADP özel sektör istihdamı
verileri takip edildi. Fabrika siparişleri Nisan’da %0,3 artış ile
beklentileri karşılayamadı. ADP özel sektör istihdamı ise Mayıs'ta
128 bin ile pandemiden bu yana en düşük artışını kaydetti.
Ekonomistlerin beklentisi 300 bin artıştı. Dün gerçekleşen OPEC+
toplantısında petrol üretim hızını %50 artırma kararı alındı.
Enflasyonun en büyük nedeni olarak artan enerji maliyetleri
gösterildiği için bu kararın ardından piyasalarda risk iştahı yükseldi.
Bugün gözler TSİ 15:30’da açıklanacak olan tarım dışı istihdam
verisinde olacak.

Euro Bölgesi

Dün Euro bölgesinde ÜFE verisi takip edildi. Buna göre, Euro
Bölgesi'nde ÜFE, Nisan'da bir önceki aya göre %1,3, 2021'in Nisan
ayına kıyasla da %37,2 yükseldi. Böylelikle Euro Bölgesi'nde yıllık
üretici enflasyonunda yeni rekor kaydedildi. Euro Bölgesi'nde ÜFE
beklentisi %38,2 idi. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği, Rusya'dan
petrol ithalatına kısmi yasağın da bulunduğu 6. yaptırım paketini
onayladı. AB Rus petrolüne kısmi yaptırımı onaylarken Rusya'nın
en büyük bankalarından biri olan Sberbank'a da yaptırım kararı aldı.
Rusya'nın savaş finansmanını engellemeye yönelik yeni
yaptırımlarla buradan deniz yoluyla AB üyesi devletlere yapılan
petrol ithalatının 6 ay, rafine petrol ürünlerinin de 8 ay yasaklanması
hedefleniyor. Bugün Euro Bölgesinden gelecek PMI verileri takip
ediliyor olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.4877 0.12 1.66 23.02
EURTRY 17.7320 -0.26 1.85 17.39
EURUSD 1.0754 0.06 0.18 -5.46
GBPUSD 1.2574 -0.01 -0.36 -7.08
USDJPY 129.87 -0.01 2.17 12.83

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.0450 4.50 13.00 275.50
Dolar Endeksi 101.7120 -6.10 7.70 604.20
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,180.00 0.11 0.58 -12.16
DAX Yakın Vade 14,592.00 0.76 0.98 -7.97
Dow Jones Yakın
Vade 33,272.00 0.15 0.34 -8.15

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,867.52 -0.06 0.74 2.07
Gram Altın 989.96 0.14 2.33 26.76
WTI 114.78 -1.04 0.80 51.98
BRENT 116.48 -0.91 1.05 49.78
Bakır 4.28 0.00 -0.02 -3.39

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.9700 28.00 -139.00 327.00
Türkiye 10 Yıllık 21.0600 16.00 -145.00 -326.00
ABD 10 Yıllık 2.9160 -0.10 17.10 140.20
ABD 2 Yıllık 2.6420 1.20 17.40 191.20
Almanya 10 Yıllık 1.2370 -0.20 27.30 141.40
Almanya 2 Yıllık 0.6250 -0.10 28.20 125.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.4817 0.11 -0.78 -2.95
USDIDR 14,438.75 0.03 -0.69 1.38
USDTRY 16.4877 0.12 1.66 23.02
USDRUB 61.2750 -3.31 -6.81 -18.17
USDBRL 4.7970 -0.01 1.38 -13.90
USDCNY 6.6603 0.00 -0.57 4.79
USDMXN 0.0000 0.00 0.00 0.00
USDCZK 22.9640 0.01 -0.18 4.95
USDHUF 366.9950 0.09 -0.03 13.02
USDPLN 4.2622 0.02 0.08 5.64
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde de üretici fiyat endeksi, Nisan'da bir önceki aya
oranla %1,2 yıllık bazda ise %37,2 yükseldi. Böylelikle Euro
Bölgesi'nde yıllık üretici enflasyonunda yeni rekor kaydedildi.
ABD'de ADP özel sektör istihdamı mayıs ayında pandemiden bu
yana en düşük istihdam artışını kaydederek 128 binle beklentilerin
oldukça altında arttı. Ülkede haftalık işsizlik maaşına başvuruların
sayısı 200 bine geriledi Başvurular böylece tarihi düşük
seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Fabrika siparişleri, Nisan'da %0,3
artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi. Açıklanacak
tarım dışı istihdam rakamı paritede volatilitenin artış kaydetmesinde
etkili olabilir. Paritede 1.0784 – 1.0819 – 1.0889 seviyeleri direnç,
1.0678 – 1.0609 – 1.0573 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 hisse senedi piyasalarında dün satıcılı bir görünüm
hakimdi. Vadeli piyasalarda da bugün satıcılı bir seyir izleniyor.
GBPUSD paritesinde ise son iki gündür yaşanan kaybın ardından
bir yükseliş hareketi gözlemlendi. Güncelde, teknik anlamda aşağı
yönlü trend etkisindeki hareket devam ediyor. Yeni bir yükseliş
serisinin başlaması için 1.2661 seviyesi üzerinde kalıcı kapanışlar
görmek gerekebilir. Dün ve bugün İngiltere’de veri akışı sakindi.
GBPUSD dün dolar endeksinde yaşanan sert geri çekilmeden
destek buldu diyebiliriz. GBPUSD paritesi için 1.2619 – 1.2661 –
1.2737 seviyeleri direnç, 1.2544 – 1.2502 – 1.2427 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 Ticaret Bakanlığı’nın öncü dış ticaret verilerine göre
mayıs ayında dış ticaret açığı 10,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
ABD’de ise ADP Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre özel sektör
istihdamı mayıs ayında 128 bin artış ile beklentilerin bir hayli altında
kaldı. Fabrika siparişleri nisan ayında %0,3 artış ile beklentileri
karşılamazken, İşsizlik maaşı başvuruları ise 200 bine geriledi. Fed
Başkan Yardımcısı Brainard, enflasyonda yavaşlama olmadıkça 50
baz puanlık faiz artışlarıyla devam etmenin uygun olacağını belirtti.
Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Bugün
yurt içinde enflasyon, ABD’de ise tarım dışı istihdam, işsizlik oranı
ve ortalama saatlik kazanç verileri izlenecek. Bu sabah hafif
yükseliş eğilimi gösteren Dolar/TL, saat 08:30 itibariyle 16,48’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 de üretici fiyat endeksi, nisan ayında aylık bazda
%1,2 yıllık bazda ise %37,2 yükseldi. Böylelikle Euro Bölgesi'nde
yıllık üretici enflasyonunda yeni rekor kaydedildi. TCMB geçen hafta
gerçekleşen toplantı özetini yayımladı. Raporda cari dengede enerji
kaynaklı risklerin sürdüğü belirtildi. Makro ihtiyati tedbirlere ilişkin
değerlendirmeler yer alırken, likidite adımlarına da vurgu yapıldı.
Yurt içinde bugün açıklanacak enflasyon rakamları günün majör
başlığı olarak öne çıkıyor. TÜFE’de mayıs ayında da yükseliş
eğiliminin devam etmesini bekleniyor. TÜFE’nin mayıs ayında
%4,50 oranında artış kaydedebileceğini, buna bağlı olarak yıllık
TÜFE’nin %76,06 olarak gerçekleşebileceğini değerlendiriyoruz.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 17,73’lü 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

Küresel dolar endeksinde fiyatlama 102,00 seviyesinin altına
sarkarken, ons altında açıklanan veriler sonrası yükseliş kaydedildi.
Dün gün içerisinde 1844$ - 1870$ arasında fiyatlamanın yaşandığı
değerli metalde kapanış takip ettiğimiz 1855$ seviyesinin üzerinde
gerçekleşti. ABD'de ADP özel sektör istihdamı mayıs ayında
pandemiden bu yana en düşük istihdam artışı kaydedildi. Ülkede
haftalık işsizlik maaşına başvuruların sayısı 200 bine geriledi.
Başvurular böylece tarihi düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.
Açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı volatilitenin artış
kaydetmesinde etkili olacaktır. Değerli metalde  kısa vadede 1877 $
– 1887 $ – 1904 $ seviyeleri direnç, 1860 $ pivot seviyesinin altına
geri çekilmelerde 1851 $ – 1834 $ – 1825 $ 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 hisse senedi piyasaları dün perakende, kimyasal ve
teknoloji sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle yükseldi. Frankfurt
borsasının kapanışıyla DAX 1,01%, MDAX endeksi 1,63% ve
TecDAX endeksi 1,59% değer kazandı. Dün Almanya Başbakan
Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck Rusya’nın
ekonomisinin Ukrayna işgali sonrasında uygulanan uluslararası
yaptırımlar nedeniyle büyük bir darbe aldığını ve etkilerinin zamanla
daha da hissedileceğini belirtti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise
Başbakanlar Zirvesi’nin ardında yaptığı açıklamada, Rus gazına
olan bağımlılığı sona erdirme sözü verdi. DAX Endeksi için 14.618
– 14.673 – 14.751 seviyeleri direnç, 14.493 – 14.386 – 14.301
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, hafta başından bu yana düşüş ivmesinden
sonra, dün yükselişle kapandı. Enflasyon ve büyüme odaklı
endişelerin devam etmesine rağmen endeksler pozitif bir seyir
izledi. Kapanışta Dow Jones endeksi, % 1,33 artışla 33.248 puana
yükseldi. Haftanın gündemini oluşturan ABD Tarım Dışı İstihdam
verisi bugün TSİ 15:30’da açıklanacak. Piyasa beklentisi verinin 325
bin artış kaydetmesi yönünde. Geçtiğimiz ay 428 bin açıklanan
veride, beklenti aşağı yönlü revize edilmişti. 33.508 – 33.770 –
34.279 direnç, 32.999 pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde ise
32.737 – 32.228 – 31.996 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,265.67

  33,764.33  

 33,493.67   

33,223.00    

 32,721.67   

  32,220.33  

   31,949.67

S&P 500 Yakın Vade

Goldman Sachs Group Inc.'e göre, gelişmekte olan piyasalardaki
hisse senetleri, tahviller ve para birimleri ABD dolarında potansiyel
bir zirvenin görülmesinin ardından yükseliş kaydedebilir. Jolene
Zhong ve Caesar Maasry'ye göre, Mayıs ortasındaki yüksek
noktadan bu yana dolar göstergesinde neredeyse %3'lük bir düşüş,
gelişmekte olan piyasalarda bir toparlanmaya işaret ediyor ve bu
piyasalar, döngüsel olarak doların zirvesini izleyen aylarda
dünyanın geri kalanından daha iyi performans gösterme eğiliminde.
Perşembe kapanışında pozitif bir ivmelenme izleyen endekslerde,
bugünün ilk işlemlerinde yatay pozitif bir görünüm inceleniyor. 4.213
– 4.249 – 4.320 direnç, 4.142 pivot seviyesinin altına geri
çekilmelerde 4.107 – 4.036 – 4.000 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

OPEC+ dün gerçekleştirdiği toplantısında haziran ve temmuz ayları
için petrol üretim artış hızını %50 yükselterek günlük üretimini 648
bin varil artırmaya karar verdi. OPEC+ koalisyonundan çıkan üretim
artış kararına rağmen petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi devam
ediyor. Dün toplantı öncesinde satıcılı bir fiyatlamanın görüldüğü
brent petrolde toplantı sonrasında yukarı yönlü bir seyir etkili oldu.
Dün gün içi kayıplarını geri alan ve yükseliş kaydeden brent petrol
bu sabah yatay bir seyirle 117$’lı seviyelerden işlem görüyor. Brent
petrolde 120.23 $ – 122.32 $– 126.21 $ seviyeleri direnç,  tekrar
satışların gözlenmesi halinde ise 116.34 $ pivot seviyesinin altına
geri çekilmelerde; 114.25 $ – 110.36 $ – 108.27 $ ise destek olarak
takip edilebilir. 115$ altındaki olası kapanışlar görünüm
zayıflamasına neden olabilecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   114.04

  112.60  

 111.59   

110.58    

 109.13   

  107.69  

   106.68

USD/JPY

Dün ABD’de açıklanan ADP istihdam değişikliği verisinin
beklentilerin altında kalması yatırımcılarda bugün açıklanacak tarım
dışı istihdam verisinin de düşük geleceği endişesinin yarattı. İşgücü
verileri Fed’in faiz kararında önemli etkiye sahip olduğu için Fed
Başkanı Powell’dan şahin bir yorum bekleniyor. Japonya’da ise
istihdam rakamları olumlu gelmesine rağmen Japon yeni düşük
performans sergiliyor. Ülkede işsizlik oranı %2,5’e düştü. Bugün
açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi yüksek önem arz
ediyor. Parite için 130.23 – 130.60 – 130.96 seviyeleri direnç,
129.50 – 129.14 – 128.77 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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