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Piyasa Gündemi

Dünya Bankası Rusya'nın Ukrayna'yı işgal sonrası gıda krizi ve
stagflasyon beklentileriyle dün küresel büyüme tahminini aşağı
yönde revize ederek %3,2’den %2,9’a düşürdü. Küresel çapta
enflasyonist endişeler ve merkez bankalarına dair sıkılaşma
beklentileri risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Yurt içinde ise
küresel risk başlıklarına ek olarak kurlarda gözlenen yükseliş eğilimi
ile Türkiye’nin CDS primlerindeki artış yakından takip ediliyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – GSYH 2022/1Ç Önem: Orta
•    17:00 ABD – Toptan Stoklar Önem: Orta

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayında kamu iktisadi
teşekküllerine (KİT) 1,8 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi.
Böylelikle son 7 ayda KİT'lere yapılan döviz satışı 23,5 milyar
dolara ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 ve 10 yıl vadeli iki
tahvilde ihale öncesi satışlar da dahil olmak üzere toplamda 11,2
milyar TL'lik borçlanmaya imza attı. Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati, geçen ay ve Ocak-Mayıs döneminde nakit
dengesinin fazla vermesinin uygulanan mali disiplinin somut bir
göstergesi olduğunu bildirdi. Dünya Bankası Rusya'nın Ukrayna'yı
işgal sonrası gıda krizi ve stagflasyon beklentileriyle küresel
büyüme tahminini aşağı yönde revize etti. Kurum Türkiye
ekonomisinin ise bu sene %2,3, 2023'te %3,2 büyümesini bekliyor.
Yurt içinde bugün gündeme dair gelişmeler ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Küresel piyasalarda büyüme kaynaklı endişeler risk iştahını
baskılamaya devam ediyor. Dün, Dünya Bankası gıda krizi ve
stagflasyon beklentileriyle küresel büyüme tahminini aşağı yönde
revize etti. Kurum, Euro Bölgesi için 2022 büyüme tahminini
%4.2'den %2.5'e düşürdü. Dün ayrıca AB Komisyonu 2023 bütçe
taslağını açıkladı. Buna göre, AB'nin 2023 yılı bütçesi 185,6 milyar
euro olacak. Bütçeye ek olarak, AB Komisyonu üye ülkelere Covid-
19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma
programı kapsamında 113,9 milyar euro hibe verecek. Yatırımcılar
Perşembe günü gerçekleşecek AMB toplantısını bekliyor.
Toplantıda faiz artışı beklenmezken yetkililerin 25 baz puanlık
artışın yeterli olup olmayacağını tartışması öngörülüyor. Toplantı
öncesinde Avrupa borsaları günü aşağıda tamamladı. Bugün birinci
çeyrek GSYİH verisi izlenebilir.

ABD

ABD Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı para politikası
toplantısı öncesinde enflasyon görünümüne ilişkin veri ve haberler
piyasaların odağındaki yerini koruyor. Haftanın ikinci işlem
gününde, tahvil getirilerindeki yükseliş ve emtia fiyatlarındaki
oynaklık, küresel piyasalarda karışık seyre neden oldu. Dün
açıklanan makro ekonomik verilere göre, ABD'de dış ticaret açığı
Nisan'da ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşle 107,6 milyar
dolardan 87,08 milyar dolara geriledi. Ticaret açığında böylece
rekor daralma kaydedildi. ABD Hazine Bakanlığı, ikincil piyasada
Rus kuruluşlarına ait tahvil ve hisse senetlerinin alımını yasakladı.
Yeni günde, ham petrol stokları verisi petrol piyasalarındaki seyir
için takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.9416 1.07 3.35 26.40
EURTRY 18.1158 0.71 3.48 19.93
EURUSD 1.0693 -0.13 0.34 -6.01
GBPUSD 1.2573 -0.13 0.68 -7.09
USDJPY 133.21 0.46 2.37 15.73

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.3625 18.48 40.00 307.25
Dolar Endeksi 102.4870 5.30 -8.60 681.70
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,151.00 -0.19 1.27 -12.77
DAX Yakın Vade 14,605.00 0.38 1.94 -7.89
Dow Jones Yakın
Vade 33,121.00 -0.13 0.98 -8.57

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,849.25 -0.19 0.15 1.07
Gram Altın 1,007.26 0.97 3.50 28.98
WTI 118.26 0.04 4.17 56.58
BRENT 119.94 -0.03 4.01 54.23
Bakır 4.38 1.07 2.31 -1.16

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.7700 48.00 121.00 407.00
Türkiye 10 Yıllık 22.0100 66.00 102.00 -231.00
ABD 10 Yıllık 3.0030 2.00 8.30 148.90
ABD 2 Yıllık 2.7530 1.60 8.70 202.30
Almanya 10 Yıllık 1.3200 2.40 14.00 149.70
Almanya 2 Yıllık 0.6670 -1.40 12.10 129.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.4079 0.28 -1.40 -3.41
USDIDR 14,476.15 0.08 -0.60 1.64
USDTRY 16.9416 1.07 3.35 26.40
USDRUB 60.7250 -1.66 -4.37 -18.91
USDBRL 4.8713 0.00 1.14 -12.57
USDCNY 6.6708 0.00 -0.23 4.95
USDMXN 19.6175 0.11 -0.41 -4.41
USDCZK 23.1440 0.09 -0.32 5.77
USDHUF 363.4290 -0.01 -2.44 11.92
USDPLN 4.2831 0.16 -0.58 6.16
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün Almanya’da fabrika siparişleri, Euro
Bölgesi’nde ise yatırımcı güveni takip edildi. Almanya'da fabrika
siparişleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'deki karantinaların küresel
tedarik zincirlerini baskılamasıyla nisanda beklentilerin üzerinde
%2,7 azalış kaydetti. Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son iki yılın
dip seviyesinden toparlanarak 15,8 seviyesinde açıklandı. ABD'de
dış ticaret açığı, nisan ayında 107,6 milyar dolardan 87,08 milyar
dolara gerileyerek rekor daralma kaydetti. Dün ABD Hazine Bakanı
J. Yellen’ın yüksek enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamaları takip
edildi. Paritede 1.0690 - 1.0728 - 1.0752 seviyeleri direnç, 1.0666 -
1.0628 - 1.0604 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0837

  1.0801  

 1.0768   

1.0736    

 1.0700   

  1.0664  

   1.0631

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1.2450 seviyelerinde yatay seyrini sürdürüyor.
İngiltere’de siyasi gerilimler sterlini baskılıyor. Brexit Partisi Lideri
Farage, Avrupa Birliği'ne yeniden katılma korkularını vurgulayarak
Başkan Boris Johnson’ın siyasi mücadelesinden yararlanmaya
çalışan İşçi Partisini rahatlattı. Aynı doğrultuda, Dünya Bankası
Başkanı David Malpass'ın, beklenenden daha hızlı bir
sıkılaştırmanın bazı ülkeleri 1980'lerde görülene benzer bir borç
krizine sürükleyebileceği konusunda uyarıda bulunması da küresel
risk iştahını baskılayarak dolar endeksini kuvvetlendirdi.
Yatırımcıların gözü Cuma günü açıklanacak ABD TÜFE verisinde.
GBPUSD için 1.2650 – 1.2709 – 1.2819 seviyeleri direnç, 1.2480 –
1.2370 – 1.2311 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2744

  1.2706  

 1.2662   

1.2619    

 1.2581   

  1.2542  

   1.2499
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USD/TRY

Kurda yükseliş eğilimi devam ediyor. Mayıs ayı başından itibaren
başlayan yükseliş trendinin bu haftada da devam ettiğini görüyoruz.
Dün açıklanan verilere göre, yurt içinde hazine nakit dengesi mayıs
ayında 149,2 milyar TL fazla verdi. ABD tarafında ise dış ticaret
açığı Nisan’da 87,08 milyar dolara gerilerken, Çin’de ekonomik
aktivitenin yavaşlamasının ithalat üzerindeki etkisi dış ticaret
verilerine yansıdı. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Yellen, başta
enflasyon olmak üzere bazı makro ekonomik zorluklarla karşı
karşıya olduklarını bildirdi. Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerinde
etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD tarafında
ise toptan stoklar izlenecek. Bu sabah alıcılı seyreden Dolar/TL,
saat 08:30 itibariyle 16,90’lı seviyelerde işlem görüyor. Dolar
endeksi ise 102,53 seviyelerinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.5692

  16.4862  

 16.3527   

16.2192    

 16.1362   

  16.0533  

   15.9198

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da fabrika siparişleri,
Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'deki karantinaların küresel tedarik
zincirlerini baskılamasıyla nisanda beklentilerin üzerinde %2,7
azalış kaydetti. Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son iki yılın dip
seviyesinden toparlanarak 15,8 seviyesinde açıklandı. Yurt içinde
açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler
takip edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen ay ve
Ocak-Mayıs döneminde nakit dengesinin fazla vermesinin
uygulanan mali disiplinin somut bir göstergesi olduğunu bildirdi.
Bugün yurt içinde açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken, Euro
Bölgesi’nde ilk çeyrek büyüme rakamları ön planda olacak. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,05’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.8817

  17.7557  

 17.5827   

17.4096    

 17.2837   

  17.1577  

   16.9847
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XAU/USD

Ons altındaki yatay seyir sürüyor. Bu sabah spot piyasada ons altın
1845$-1853$ aralığında işlem görüyor. Dolar endeksi 102,00 puan
üzerinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,00 seviyesinin üzerinde
seyrediyor. Dolar endeksi ve tahvil faizindeki görünüm, ons altın
üzerinde baskı kurduğu için altında yatay seyirler gözlemleniyor. Bu
haftanın en önemli verisi cuma günkü ABD TÜFE verisi olarak
görülüyor. Ons altın cuma günkü veriyi beklediği için bu yatay seyir
bugünde devam edebilir. ABD'de ikincil düzey veriler bugün
açıklanacak ancak ons altın üzerinde etkili olması pek
beklenmeyebilir. Ons altın için 1859$ - 1866$ - 1877$ direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1848$ - 1841$ -
1829$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,875.15

  1,868.56  

 1,861.20   

1,853.85    

 1,847.25   

  1,840.66  

   1,833.30

DAX Yakın Vade

Almanya fabrika siparişleri Çin’deki Covid-19 kısıtlamalarının
tedarik zincirinde sıkıntılara sebep olmasıyla üçüncü ayda da
geriledi. Siparişler yabancı talebin öncülüğünde Nisan'da önceki
aya göre %2,7 düştü. Piyasa beklentisi siparişlerin %0,3 artış
göstermesi yönündeydi. Öte yandan, geçtiğimiz hafta açıklanan
verilere göre ülkede iş dünyası güveni resesyondan kaçınılacağına
dair beklentilerle iyileşmişti. Karışık verilerin ardından DAX günü
%0,66 aşağıda tamamladı. Bu sabah Almanya sanayi üretimi verisi
takip edilecek. Geçen ay %3,9 daralan üretimin Nisan’da %1
artması bekleniyor. Perşembe günü gerçekleşecek Avrupa Merkez
Bankası toplantısı da endeks hareketlerinde etkili olacaktır. Endeks
için 14.703 – 14.791 – 14.875 seviyeleri direnç, 14.503 – 14.446 –
14.358 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,770.00

  14,687.00  

 14,618.00   

14,549.00    

 14,466.00   

  14,383.00  

   14,314.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün petrol, gaz, sağlık ve teknoloji
sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde yükseldi. Target Corp'un
kasvetli fiyat marjı tahmini perakende sektöründe satışlara neden
oldu. Dow Jones Industrial Average 0,80% artış yaşadı. Dün,
yükselen tahvil getirilerinin küresel piyasalar üzerinde açılışta baskı
yarattığı belirtilebilir. ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon
verilerinin, enflasyonun zirveden dönüş sinyali verebileceği
beklentisi ve Çin'de yeniden açılan ekonomiyle dün pozitif seyreden
küresel piyasalarda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin %3'ün üzerini
gördü. Endeks için 33.330 - 33.557 - 33.921 seviyeleri direnç,
32.966 - 32.739 - 32.375 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,969.33

  33,583.67  

 33,374.33   

33,165.00    

 32,779.33   

  32,393.67  

   32,184.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün petrol, gaz, sağlık ve teknoloji
sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde yükseldi. S&P 500 endeksi
0,95% artış yaşadı. Dün, yükselen tahvil getirilerinin küresel
piyasalar üzerinde açılışta baskı yarattığı belirtilebilir. ABD'nin 10
yıllık tahvil faizi %3'ün üzerini gördü. Cuma günü açıklanacak olan
Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi verileri, yatırımcıların bu hafta
izlediği ana ekonomik gösterge olarak gösterilebilir. Veri, beklendiği
gibi Nisan rakamlarından daha düşük gelirse, bu durum
enflasyonun zirveye ulaştığının bir işareti olarak
yorumlayabilir. Endeks için 4.184 - 4.218 - 4.272 seviyeleri direnç,
4.130 - 4.096 - 4.041 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,287.58

  4,244.92  

 4,188.08   

4,131.25    

 4,088.58   

  4,045.92  

   3,989.08
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi korunuyor. Çin'de son haftalarda
alınan salgın önlemlerinin gevşetilmeye başlanmasıyla petrol talebi
üzerinde de olumlu yansıması olması bekleniyor. Bu da petrol
fiyatlarının yükselişini destekliyor. Çin'deki açılmalar, en büyük
petrol ithalatçısı olması açısından, petrole de olumlu yansıyor.
ABD'de seyahat sezonunun artmasıyla da petrol fiyatlarının yukarı
yönlü desteklendiği görülüyor. Şubat ayından bu yana devam eden
Ukrayna-Rusya savaşı hala bir risk olarak görüldüğü içinde
Rusya'ya yönelik enerji konusundaki olası yaptırımlarda yine
piyasaların takibinde bulunuyor. Brent petrol için 119,09$ - 117,42$
- 116,29$ destek noktaları, 121,89$ - 123,02$ - 124,69$ direnç
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   123.73

  122.11  

 121.04   

119.98    

 118.35   

  116.72  

   115.66

USD/JPY

Japon yeninin dün dolara karşı 20 yılın en düşük seviyesine
gerilemesi sonrası hükümet yetkililerinden açıklamalar geldi. Maliye
Bakanı Shunichi Suzuki "Döviz kurlarının stabil seyretmesi ve
ekonomik temelleri yansıtması önemli. Hükümet kur hareketlerini ve
Japon ekonomisine olan etkilerini yakından takip ediyor"
değerlendirmesinde bulundu. Japonya Merkez Bankası Başkanı
Haruhiko Kuroda "BOJ güçlü parasal gevşeme politikasına ve
ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecek" açıklamasını
yaptı. Birçok merkez bankasının enflasyonla mücadele etmek için
faiz artırdığı ortamda Japonya Merkez Bankası'nın politika duruşu
Yen’deki zayıf görünümde etkili oluyor. 133.63 - 134.27 - 134.76
direnç, 131.99 - 131.35 - 130.84 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   127.93

  127.59  

 127.35   

127.11    

 126.77   

  126.43  

   126.19
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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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