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Piyasa Gündemi

Emtia fiyatlarındaki artış eğilimi ve özellikle son dönemde petrol
fiyatlarında kaydedilen yükseliş küresel çapta enflasyonist baskıları
ve bu cephedeki endişeleri gündemde tutuyor. Fed’e ilişkin agresif
sıkılaşma endişeleri son günlerde yeniden öne çıkarken, ABD 10
yıllık tahvil faizinin %3’ün üzerine çıkması küresel risk iştahı ve
piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Ekonomik veriler ve merkez
bankalarının yönlendirmeleri yakından izlenmeye devam
edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:30 Euro Bölgesi – Sentix Yatırımcı Güveni Önem: Orta
•    15:30 ABD – Dış Ticaret Dengesi Önem: Orta

Türkiye

Enflasyonda yaşanan gelişmelerin ardından son dönemde
bankaların yoğun talep gösterdiği TÜFE'ye endeksli tahvillerle ilgili
bir düzenleme yapıldı. TCMB TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto
oranının %15'ten %30'a çıkarılacağını belirtti. TCMB mayıs ayına
ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde gıda ve enerji
fiyatlarındaki yükseliş vurgulanırken artışın alt gruplar geneline
yayıldığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
vatandaşların gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı
önceliklendirdiklerini belirterek, "Bundan sonraki süreçte de yatırım,
üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi
sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne
kadar değerli olduğunun bilinciyle vatandaşlarımızın gelirlerini
artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz." dedi.  Cumhurbaşkanı
Erdoğan kabine toplantısı sonrası faize ilişkin açıklamalarda
bulunurken, düşük faiz politikasına devam edileceğini belirtti.

Euro Bölgesi

Haftanın ilk işlem gününde piyasada risk iştahının toparlanmasıyla
Avrupa endeksleri günü yükselişle tamamladı. Dün veri gündemi
sakindi, bu sabah ise Almanya fabrika siparişler verisi takip edildi.
Nisan ayında Almanya’da fabrika siparişleri %2,7 daraldı. Beklenti
%0,3 artıştı. Geçen ay siparişler %4,7 gerilemişti. Yatırımcıların
odağında Perşembe günü gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası
toplantısı yer alıyor. Toplantıda faiz artırımı beklenmezken Temmuz
ayındaki artışın tartışılması öngörülüyor. Merkez bankasının net
varlık alımlarının sona erdiğini duyurması ve Temmuz ayında faiz
artırımı sinyali vermesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nde enflasyon %8,1
ile rekor kırarken Avrupa Merkez Bankası yetkilileri arasında
sıkılaşmaya başlanması konusunda bir uzlaşı var. Yetkililerin şu
anki tartışma konusu 25 baz puanlık faiz artışının yeterli olup
olmayacağı yönünde.

ABD

ABD’de ekonomik takvim açısından sakin başlayan yeni haftada,
bugün tahvil getirilerindeki yükseliş ile risk iştahında baskılanma
gözleniyor. ABD 10 Yıllık tahvil faizi %3 seviyesine yakın seyrediyor.
Pazartesi günü ABD dolar endeksi düşüş yaşadı. Avrupa Merkez
Bankası (ECB) toplantısı ve ABD’nin TÜFE verisi öncesinde işlem
faaliyeti sınırlı olarak gözleniyor. ABD dolar endeksi, dünkü
düşüşünden sonra yeni günde 102 bandında fiyatlanıyor. Rusya
Dışişleri Bakanlığı, aralarında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve
Enerji Bakanı Jennifer Granholm’ün bulunduğu diplomat, siyasi, iş
insanı ve medya mensuplarından oluşan 61 ABD vatandaşını
yaptırım listesine dahil ederek ülkesine giriş yasağı koydu. Bugün,
ABD’de ikincil derece veriler takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.6479 0.40 1.49 24.21
EURTRY 17.7572 0.11 0.85 17.55
EURUSD 1.0666 -0.25 -0.62 -6.24
GBPUSD 1.2436 -0.75 -1.30 -8.10
USDJPY 132.99 0.84 3.35 15.54

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.1778 4.03 19.50 288.78
Dolar Endeksi 102.7610 29.20 96.20 709.10
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,095.50 -0.61 -0.90 -13.93
DAX Yakın Vade 14,532.00 -0.82 1.08 -8.35
Dow Jones Yakın
Vade 32,741.00 -0.52 -0.87 -9.62

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,838.99 -0.14 0.08 0.51
Gram Altın 984.29 0.26 1.57 26.04
WTI 117.28 -0.43 2.84 55.28
BRENT 119.03 -0.38 2.72 53.05
Bakır 4.36 -0.48 1.77 -1.67

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.2900 72.00 13.00 359.00
Türkiye 10 Yıllık 21.3500 29.00 -7.00 -297.00
ABD 10 Yıllık 3.0570 0.60 20.40 154.30
ABD 2 Yıllık 2.7610 3.70 21.30 203.10
Almanya 10 Yıllık 1.3220 0.30 19.90 149.90
Almanya 2 Yıllık 0.6740 -0.80 16.80 130.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.5414 0.66 -1.86 -2.58
USDIDR 14,463.50 0.16 -0.55 1.56
USDTRY 16.6479 0.40 1.49 24.21
USDRUB 60.9250 -1.14 -2.91 -18.64
USDBRL 4.7958 0.03 1.29 -13.92
USDCNY 6.6729 0.29 0.01 4.99
USDMXN 19.5723 -0.01 -0.44 -4.63
USDCZK 23.1770 0.26 0.65 5.92
USDHUF 364.9450 0.83 -1.38 12.39
USDPLN 4.3046 0.42 0.82 6.70
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü piyasalarda önemli ekonomik veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi. Avrupa Merkez
Bankası para politikası belirleyicileri bu hafta ECB Başkan C.
Lagarde'dan parçalanmaya izin verilmeyeceğini ve İtalya ve
İspanya gibi daha kırılgan ülkelerin borçlanma maliyetlerinin kontrol
altına alınacağını belirtmek için daha güçlü bir dil kullanmasını
isteyeceği bildirildi. ABD’nin enflasyon ile mücadele için Çin'e
yönelik bazı tarifeleri kaldırmayı değerlendirdiğine ilişkin haber
akışları öne çıkarken, konuya ilişkin haber akışları takip edilecek.
 Dolar endeksinde 102,00, tahvil faizlerinde %3 seviyesinde
fiyatlama sürerken paritede 1,0669– 1,0642 ve 1,0601 seviyeleri
destek, 1,0737 - 1,0778 ve 1,0805 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0825

  1.0779  

 1.0754   

1.0729    

 1.0683   

  1.0637  

   1.0612

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1.2460 seviyelerine geri çekilmeyi sürdürüyor.
Dolar endeksi merakla beklenen ABD enflasyon verisi öncesinde
güç kazanıyor. Geçen hafta beklenenden iyi gelen ABD tarım dışı
istihdam verisi dolar endeksini destekliyor. Küresel risk iştahının
düşüşü ve dolara olan talep paritenin yükselişini baskılıyor. Bugün
İngiltere’de PMI verileri takip edilecek. Verilerin geçen aya göre
daralması bekleniyor. PMI verilerinin beklentilerin üzerinde
gerçekleşmesi durumunda paritede yükseliş hareketleri izlenebilir.
Önümüzdeki hafta ise İngiltere Merkez Bankası para politikası
odakta olacak. GBPUSD için 1.2578 – 1.2628 – 1.2679 seviyeleri
direnç, 1.2470 – 1.2426 – 1.2376 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2744

  1.2706  

 1.2662   

1.2619    

 1.2581   

  1.2542  

   1.2499

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 07 Haziran 2022

USD/TRY

TCMB mayıs ayı fiyat gelişmeleri raporunda, tüketici
enflasyonundaki artışın alt grupların geneline yayıldığı ve en
belirgin katkının temel mal ve hizmet gruplarından geldiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı
açıklamada, “Bu iktidar faiz artırmayacaktır, tam aksine faizi
düşürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Haftanın ilk işlem
gününde yükseliş eğiliminin hakim olduğu kurda, mayıs ayı
başından itibaren başlayan kısa vadeli yükseliş trendinin devam
ettiğini söyleyebiliriz. Bugün ABD’de dış ticaret dengesi verisi
izlenecek olup, fiyatlamalar üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını
bekliyoruz. Bu sabah yükseliş eğiliminin devam ettiği Dolar/TL, saat
08:30 itibariyle 16,63’lü seviyelerde işlem görüyor. Dolar endeksi ise
102,65 seviyelerinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.7014

  16.5848  

 16.4759   

16.3669    

 16.2504   

  16.1338  

   16.0249

EUR/TRY

Avrupa'da dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, perşembe
günü gerçekleşecek ECB toplantısı öncesi üyelerden gelen
açıklamalar ön plandaydı. ECB para politikası belirleyicileri bu hafta
ECB Başkan C. Lagarde'dan parçalanmaya izin verilmeyeceğini ve
İtalya ve İspanya gibi daha kırılgan ülkelerin borçlanma
maliyetlerinin kontrol altına alınacağını belirtmek için daha güçlü bir
dil kullanmasını isteyeceği bildirildi. TCMB mayıs ayına ilişkin aylık
fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde gıda ve enerji fiyatlarındaki
yükseliş vurgulanırken artışın alt gruplar geneline yayıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası düşük faiz
politikasına devam edileceğini belirtti. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 17,77’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.8952

  17.7696  

 17.6608   

17.5521    

 17.4265   

  17.3008  

   17.1921
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XAU/USD

Ons altın bu sabah spot piyasada 1836-1844$ aralığında yatay
seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin %3,00 seviyesinin üzerine
doğru yükselmesi, altını baskılıyor. Dolar endeksi de bu sabah
102,00 puan üzerinde hafif alıcılı işlem görüyor. Ons altın için tahvil
faizi ve Dolar endeksinin seyri, bugün açısından takip edilebilir.
Bugün ABD'de dış ticaret dengesi açıklanacak. Nisan ayına yönelik
açıklanacak verinin, ons altın üzerinde etki yaratması
beklenmeyebilir. Haftanın kalanı için cuma günkü ABD TÜFE
verisinin, ons altının seyrini etkilemesi bekleniyor. Bu nedenle,
cuma gününe kadar ons altında temkinli seyir devam edebilir. Ons
altın için 1852$ - 1863$ - 1870$ direnç noktaları olurken, geri
çekilmelerde 1835$ - 1829$ - 1810$ destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,869.88

  1,862.14  

 1,856.45   

1,850.76    

 1,843.01   

  1,835.27  

   1,829.57

DAX Yakın Vade

Piyasalarda risk iştahının toparlanmasıyla endeksler günü
yükselişle tamamlıyor. DAX son işlem gününü %1,34 artıda
tamamladı. Dün veri gündemi sakindi. Bu sabah ise Almanya
fabrika siparişleri verisi takip edildi. Nisan ayında Almanya’da
fabrika siparişleri %2,7 daraldı. Beklenti %0,3 artıştı. Geçen ay
siparişler %4,7 gerilemişti. Yatırımcıların odağında Perşembe günü
gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı yer alıyor.
Toplantıda faiz artırımı beklenmezken Temmuz ayındaki artışın
tartışılması öngörülüyor. Merkez bankasının net varlık alımlarının
sona erdiğini duyurması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası
yetkilileri Temmuz’da 25 baz puanlık artışın yeterli olup olmadığını
tartışacak. Endeks için 14.583 – 14.686 – 14.760 seviyeleri direnç,
14.406 – 14.332 – 14.229 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,743.33

  14,672.67  

 14,622.33   

14,572.00    

 14,501.33   

  14,430.67  

   14,380.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD Endeksleri, Çin ekonomisinin yeniden açılması ve küresel
ekonomiye sağlayabileceği destek konusundaki genel iyimserliğin
ortasında pazartesi günü yükseldi. Dow Jones Sanayi Ortalaması
yaklaşık %0,1 ile yatay pozitif seyretti. Kazançlar, güçlü istihdam
raporunun Fed’in yüksek enflasyonu soğutmak için sıkılaştırma
planında bir duraklama olacağı umutlarını bozduğu dalgalı bir
haftanın ardından geldi. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak olan
mayıs ayı enflasyon verilerini bekliyor. Ekonomistler, tüketici fiyat
endeksinin bir yıl önceki aynı aya göre mayıs ayında %8,2
artmasını bekliyor ve bu da önceki ay açıklanan %8,3'lük orandan
daha düşük. Dow Jones Endeksi için 33.163 – 33.408 – 33.587
seviyeleri direnç, 32.651 – 32.480 – 32.315 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,074.67

  33,754.33  

 33,362.67   

32,971.00    

 32,650.67   

  32,330.33  

   31,938.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senetleri, Çin'in kısıtlamaları gevşettiğine ilişkin işaretler
üzerine Asya ve Avrupa'daki kazanımların ardından pazartesi günü
yükseldi. S&P 500 %0,3 artarak yatay pozitif seyretti. Kazançlar,
güçlü istihdam raporunun Fed’in yüksek enflasyonu soğutmak için
sıkılaştırma planında bir duraklama olacağı umutlarını bozduğu
dalgalı bir haftanın ardından geldi. Yatırımcılar, merkez bankasının
faiz oranlarını çok hızlı ve çok yükselterek resesyona neden
olabileceği korkusuyla boğuşuyor. RBC’nin ABD hisse senedi
stratejisi başkanı Lori Calvasina’nın pazartesi günkü notuna göre,
banka SP500 için fiyat hedefini 4.860′tan 4.700′e indirdi. Yeni
tahmin, cuma günkü kapanışa göre %14′lük bir kazancı temsil
ediyor. SP500 Endeksi için 4.158– 4.194 – 4.221 seviyeleri direnç,
4.094 – 4.067 – 4.031 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,329.25

  4,248.75  

 4,202.25   

4,155.75    

 4,075.25   

  3,994.75  

   3,948.25
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Brent Petrol

Küresel piyasalarda, Çin'in karantina önlemlerini hafifleterek
yeniden açılmaya başlaması, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya
ambargosunun daha da netleşmesi ve ABD'de seyahat sezonunun
artması, petrol fiyatlarının yükselişini etkileyen gelişmeler olarak
sıralanabilir. Hindistan, Rusya'dan petrol alımını artırmak istediğini
bildirdi. Rusya'ya ambargoların konuşulduğu bu dönemde,
Hindistan'ın bu isteği dikkat çekici. Goldman Sachs dün yayınladığı
raporunda, Brent petrol için bu yılın 3.çeyrek tahminini yukarı yönde
revize ettiğini duyurdu. Yapılan bu revizyon, petrol fiyatlarında hala
geri çekilmelerin sınırlı, yukarı yönlü hareketin devam edeceğinin
göstergesi olarak yorumlanıyor. Brent petrol için 118,90$ - 117,52$ -
116,30$ destek noktaları, 121,50$ - 122,73$ - 124,10$ direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   119.74

  117.25  

 115.86   

114.48    

 111.99   

  109.50  

   108.11

USD/JPY

USDJPY paritesi, Japonya Merkez Bankası’nın düşük faiz
politikasına devam edeceği beklentisiyle dolar karşısında birkaç
yılın dip seviyesine yakın seyretti. BOJ Başkanı Kuroda dün,
ekonomiye güçlü parasal destek veren politikalar uygulamaya
devam edeceklerinin altını çizdi. Yen dolar karşısında değer
yitirirken, yatırımcılar, mayıs ortasında 10 yılın en yüksek seviyesini
görmesinin ardından doların bundan sonraki seyri konusunda
temkinli davranıyor. Analistler para politikasında gerçekleşmesi
beklenen sıkılaşmaya güçlü ekonomik büyümenin eşlik edeceğini
bu durumun da dolara destek vereceğini belirtti. Dolar endeksi,
101.29’a yaklaştıktan sonra bugüne 102 bandında yükselişle
başlıyor. 133.019 – 133.475 – 134.030 direnç, 131.308 – 130.669 –
129.699 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   128.62

  128.10  

 127.60   

127.09    

 126.57   

  126.05  

   125.55
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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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