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Piyasa Gündemi

Fed Başkan Yardımcısı Brainard’ın eylül ayında duraksamak için bir
neden olmadığını ifade etmesi ve cuma günü ABD’de açıklanan
tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi sonrasında Fed’e ilişkin
agresif sıkılaşma endişelerinin yeniden artış kaydettiği ve risk iştahı
üzerinde baskı oluşturduğu görüldü. Ekonomik veriler ve merkez
bankalarına dair beklentiler risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olmaya devam edecektir. Bu hafta perşembe günkü ECB
toplantısı ile cuma günü ABD TÜFE rakamı kritik olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    Bugün açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat
endekslerini yayımladı. Son iki yılın zirvesindeki enflasyon,
yükselişine devam ederken, fiyat artışları mayısta piyasa
beklentilerin oldukça altında geldi. Mayıs ayında %5'e yakın artması
beklenen TÜFE, aylık %2,98 artış gösterirken, yıllık bazda tüketici
enflasyonu %73,50 ile 1998 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek
seviyeye çıktı. Üretici enflasyonu ise %132,16 ile 1995'ten bu yana
en yüksek seviyeyi ve ÜFE-TÜFE makası tarihi zirveye ulaştı.
Mayıs ayında yıllık çekirdek enflasyon ise %56,02 olarak
gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon
verilerine ilişkin değerlendirmesinde "Enflasyon rakamları,
enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini
kullandı. 

Euro Bölgesi

Haftanın son işlem gününde Avrupa ülkelerinde PMI verileri takip
edildi. PMI verileri geçen aya göre geriledi. Veriler beklentileri
karşılamasa bile 50 puan üzerindeki rakamlar büyümenin devam
ettiği gerekçesiyle piyasada pozitif yorumlandı. PMI verileri mart
ayından beri düşüşünü sürdürüyor. Rusya-Ukrayna savaşının
küresel maliyetleri ekonominin canlılığını azaltıyor. Bölgede
perakende satışlar da beklentilerin çok altında kalarak %1,3
geriledi. Avrupa Merkez Bankasının temmuz ayında faiz
artırımlarına başlaması ve 3. çeyrekte negatif faiz dönemini
sonlandırması bekleniyor. Bugün veri gündemi sakin, perşembe
günü gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası Para Politikaları
Duyurusu yatırımcıların odağında olacak.

ABD

ABD’de Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi Mayıs'ta
390 bin artarak tahminleri aştı, işsizlik oranı değişmeyerek %3.6'da
kaldı. FED, Haziran ve Temmuz'da 50'şer baz puanlık faiz artışı
olabileceği sinyali vermeye devam ediyor. Mevcut artırım hızının
enflasyonu düşürmekte etkili olması beklense de istihdam
piyasasında olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor. İstihdam
piyasasının pandemi öncesi seviyelere ulaşması nedeniyle gelecek
aylarda istihdamda yavaşlama olabileceği ifade ediliyor. Güçlü
gelen istihdam verisi sonrası, para politikasının agresif bir şekilde
sıkılaştırılma beklentisi haftanın son işlem gününde endekslerdeki
düşüşte etkili oldu. Yeni haftada, Cuma gününe kadar ekonomik
takvim sakin olarak gözleniyor. Haftanın gündemini ise, Cuma
açıklanacak olan ABD TÜFE verisinin ardından, Federal Bütçe
Dengesi oluşturuyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.5655 0.90 1.10 23.60
EURTRY 17.7586 0.34 0.55 17.56
EURUSD 1.0720 0.01 -0.56 -5.76
GBPUSD 1.2499 0.08 -1.21 -7.64
USDJPY 130.63 -0.15 2.41 13.50

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.1375 9.25 24.75 284.75
Dolar Endeksi 102.1280 -4.10 68.80 645.80
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,127.00 0.49 -0.10 -13.27
DAX Yakın Vade 14,544.00 0.69 -0.19 -8.27
Dow Jones Yakın
Vade 33,017.00 0.39 0.14 -8.86

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,855.28 0.24 0.00 1.40
Gram Altın 988.13 1.14 1.11 26.53
WTI 117.92 -0.69 2.34 56.12
BRENT 119.65 -0.76 2.49 53.85
Bakır 4.32 0.90 0.52 -2.52

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.5700 -40.00 -179.00 287.00
Türkiye 10 Yıllık 21.0600 0.00 -79.00 -326.00
ABD 10 Yıllık 2.9350 -0.40 19.00 142.10
ABD 2 Yıllık 2.6710 -1.20 20.30 194.10
Almanya 10 Yıllık 1.2750 0.20 21.90 145.20
Almanya 2 Yıllık 0.6430 -0.80 19.20 127.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.4938 -0.35 0.00 -2.88
USDIDR 14,463.05 0.20 -0.55 1.55
USDTRY 16.5655 0.90 1.10 23.60
USDRUB 61.0250 -3.69 -5.57 -18.51
USDBRL 4.7762 0.02 0.47 -14.27
USDCNY 6.6539 -0.10 -0.11 4.69
USDMXN 19.5240 -0.15 -0.19 -4.87
USDCZK 23.0179 0.04 0.41 5.20
USDHUF 365.6300 -0.04 0.01 12.60
USDPLN 4.2806 -0.02 0.65 6.10
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü piyasalarda yoğun veri akışı takip edildi.
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, nisan ayında bir önceki aya
göre %1,3 azaldı. Bölgede mayıs ayında ekonomik aktivite güçlü
gerçekleşirken, ancak maliyetlerdeki artış, tedarik zinciri sıkıntıları
ve Ukrayna'daki savaş gibi faktörler nedeniyle yavaşlayarak 56,1
seviyesine geriledi. ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta 390 bin
artarak tahminleri aştı, işsizlik oranı değişmeyerek %3,6
seviyesinde kalarak değişim göstermedi. Ortalama saatlik kazançlar
aylık %0,3 artarken, yıllık artış beklentilere paralel olarak %5,2 oldu.
İşgücüne katılım oranı %62,2'den %62,3'e yükseldi. Paritede
1,0728 – 1,0697 ve 1,0668 seviyeleri destek, 1,0752 - 1,0788 ve
1,0812 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0834

  1.0788  

 1.0734   

1.0680    

 1.0634   

  1.0588  

   1.0534

GBP/USD

Büyüme odaklı endişeler devam ederken küresel risk iştahı
azalıyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri güç kazandı.
İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe'nin
ekonomik görünüme ilişkin karamsar açıklamaları sterlinin
gerilemesine neden oldu. Cunliffe, İngiltere ekonomisinin
önümüzdeki yıl boyunca yavaşlamasının beklendiğini söyledi.
Bugün veri gündemi sakin, yarın İngiltere PMI verileri yatırımcıların
odağında olacak. Cuma günü açıklanacak ABD enflasyonu ise
haftanın önemli verisi olarak izlenebilir. ABD enflasyonu öncesinde,
AMB perşembe günü para politikası kararını açıklayacak. Bankanın
bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor. GBPUSD için 1.2555
– 1.2624 – 1.2660 seviyeleri direnç, 1.2451 – 1.2416 – 1.2346
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2700

  1.2661  

 1.2632   

1.2603    

 1.2563   

  1.2523  

   1.2494
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USD/TRY

Yurt içinde mayıs ayı verilerini barındıran TÜFE aylık %2,98 ve yıllık
%73,50 oranında artış göstererek bizim ve piyasa medyan
beklentisinin altında açıklandı. Yurt içi ÜFE ise aylık %8,76 ve yıllık
%132,16 oranında artış göstererek güçlü seyrini korudu. Cuma
günü açıklanan enflasyon verilerinin fiyatlamalar üzerindeki etkisi
sınırlı kaldı. ABD tarafında ise tarım dışı istihdam beklentileri aşarak
mayıs ayında 390 bin arttı. İşsizlik oranı %3,6 olurken, ortalama
saatlik kazançlar ise aylık %0,3 artış gösterdi. Hizmet PMI ise
beklentilere paralel 53,4 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan
verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kaldı diyebiliriz. Bugün
yurt içinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı izlenecek. Bu
sabah yükseliş eğilimi içerisinde hareket eden Dolar/TL, saat 08:40
itibariyle 16,56’lı seviyelerde işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.6843

  16.6135  

 16.5156   

16.4176    

 16.3468   

  16.2760  

   16.1781

EUR/TRY

Haftanın son işlem günü Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, nisan
ayında bir önceki aya göre %1,3 azaldı. Bölgede mayıs ayında
ekonomik aktivite güçlü gerçekleşirken, ancak maliyetlerdeki artış,
tedarik zinciri sıkıntıları ve Ukrayna'daki savaş gibi faktörler
nedeniyle yavaşlayarak 56,1 seviyesine geriledi. Yurt içinde
enflasyon rakamları günün öne çıkan başlığıydı. Son iki yılın
zirvesindeki enflasyon, yükselişine devam ederken, fiyat artışları
mayısta piyasa beklentilerin oldukça altında geldi. Mayıs ayında
%5'e yakın artması beklenen TÜFE, aylık %2,98 artış gösterirken,
yıllık bazda tüketici enflasyonu %73,50 seviyesinde açıklandı.
Üretici enflasyonu ise %132,16 ile 1995'ten bu yana en yüksek
seviyeyi gördü. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 17,77’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.9260

  17.7373  

 17.6080   

17.4788    

 17.2901   

  17.1014  

   16.9721
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XAU/USD

Küresel dolar endeksi ve tahvil faizlerinde haftanın son işlem günü
tekrar yukarı yönlü fiyatlama öne çıkarken, ons altında tarım dışı
istihdam sonrası geri çekilme kaydedildi. Cuma gün içerisinde
1847$ - 1874$ arasında fiyatlamanın yaşandığı değerli metalde
kapanış takip ettiğimiz 1855$ seviyesinden gerçekleşti. ABD'de
tarım dışı istihdam Mayıs'ta 390 bin artarak tahminleri aştı, işsizlik
oranı değişmeyerek %3,6 seviyesinde kalarak değişim göstermedi.
Ortalama saatlik kazançlar aylık %0,3 artarken, yıllık artış
beklentilere paralel olarak %5,2 oldu. İşgücüne katılım oranı
%62,2'den %62,3'e yükseldi. Haftanın ilk işlem günü dolar
endeksinde 102,00 seviyesinden fiyatlama sürerken, ons altında
kısa vadede 1857$ - 1867$ ve 1884$ direnç, 1840$ - 1830$ ve
1,814$ destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,891.62

  1,879.86  

 1,866.59   

1,853.31    

 1,841.55   

  1,829.79  

   1,816.52

DAX Yakın Vade

Haftanın son işlem gününde hizmet PMI verisi takip edildi.
Almanya’da hizmet PMI, Mayıs ayında 56,3’ten 55,0’a geriledi.
Rusya-Ukrayna savaşının özellikle enerji ve gıda fiyatlamalarında
etkili olmasıyla hizmet sektörü Mart ayından beri yavaşlama
gösteriyor. Hizmet sektöründe taşımacılık ve gıda ilk kalemler
olduğu için yükselen maliyetler sektörün canlılığını azaltıyor. Verinin
ardından Avrupa Merkez Bankasının Temmuz ayında faiz artırmaya
başlaması beklentileri kuvvetlendi. Avrupa Merkez Bankası
perşembe günü para politikası kararını açıklayacak. Bankanın bu
toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor. DAX son işlem gününü
%0,17 aşağıda tamamladı. Endeks için 14.513 - 14.682 –
14.769 seviyeleri direnç, 14.426 – 14.256 – 14.169 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,835.33

  14,664.67  

 14,557.33   

14,450.00    

 14,279.33   

  14,108.67  

   14,001.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları cuma günü teknoloji, tüketici malları ve
hizmet sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü. Dow Jones
Industrial Average haftayı %1,05 düşüşle kapattı. Yatırımcılar,
ABD’de işe alımların mayıs ayında yüksek kaldığını gösteren en
son istihdam raporunu değerlendirdi. ABD’de cuma günü tarım dışı
istihdam verisi 390.000 olarak açıklandı. Dow Jones’a göre
ekonomistler 328.000 bin artış bekliyorlardı. Bunun yanı sıra ISM
hizmet endeksi ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın etkisiyle
Mayıs'ta gerileyerek 1 yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine
indi.  Endeks için 32.208 – 33.505 – 33.697 seviyeleri direnç,
33.036 – 32.720 – 32.528 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,190.33

  33,714.67  

 33,436.33   

33,158.00    

 32,682.33   

  32,206.67  

   31,928.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senetleri, güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verilerinin
Federal Rezerv'in enflasyonla mücadelesinde agresif kalmasının
önünü açmasının ardından haftalık kayıp eğilimini sürdürdü. Bunun
yanı sıra ABD'de ISM hizmet endeksi ekonomik aktivitedeki
yavaşlamanın etkisiyle Mayıs'ta gerileyerek 1 yıldan uzun sürenin
en düşük seviyesine indi. S&P 500 endeksi cuma gününü %1,63
düşüşle kapattı. Morgan Stanley’den Mike Wilson cuma günü
piyasalarda riskin devam ettiğini söyledi. Analist, S&P 500 için hisse
başına kazancın 238 $’dan 231 $’a düşmesini bekliyor. Endeks için
4.131– 4.166 – 4.223 seviyeleri direnç, 4.074 – 4.039 – 3.982
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,212.33

  4,142.92  

 4,099.33   

4,055.75    

 3,986.33   

  3,916.92  

   3,873.33
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarının seyrini, Çin'in Pekin kentinde salgınla ilgili
önlemlerin gevşetilmesi ve Suudi Arabistan'ın Asyalı müşterilerine
yaptığı zam, etkiliyor. Son günlerde, Çin'de salgın kaynaklı
önlemlerin hafifletilmesi, petrol talebini iyileştiren bir etki olması
sebebiyle petrol fiyatları açısından olumlu yorumlanıyor. Petrolde
geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi olan
Saudi Aramco, Asyalı müşterileri için varil başına zam yaptığını
duyurdu. Bunun da fiyatlar üzerinde etkili olduğu görülüyor. Bunun
dışında, yine de Çin'deki gelişmeler, Fed'in faiz artırma politikası,
haftalık stoklar, Rusya-Ukrayna savaşı, fiyatlar açısından izleniyor.
Brent petrol için 123,07$ - 124,94$ - 128,47$ direnç, 119,54$ -
117,67$ - 114,14$ ise destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   114.79

  113.64  

 112.61   

111.57    

 110.43   

  109.28  

   108.25

USD/JPY

Geçtiğimiz hafta, USD/JPY ABD tahvil faizlerindeki yükselişle
beraber yukarı tepki gösterdi. 130 psikolojik seviyesinin kısmen
üzerinden fiyatlanan parite için 131.30 – 131.78 – 132.59 seviyeleri
direnç, 130 – 129.19 – 128.71 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. 21 ve 10 günlük hareketli ortalamanın 128.70 bandındaki
yakın seyri bu seviyenin üzerinde kalıcı kapanışlar olması halinde
yükselişi destekleyebilir. Mart başından itibaren önemli bir destek
seviyesi olan 127.95’de trendin devamlılığı için belirtilebilir. BoJ’un
bildirdiğine göre, JPY'nin net açık pozisyonları, paritedeki yükselişe
rağmen ikinci haftada da düştü. Veriler, Japonya'nın iki ay üst üste
cari fazla verdiğini gösteriyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   128.47

  127.98  

 127.63   

127.27    

 126.79   

  126.30  

   125.95

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 06 Haziran 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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