
Forex Bülten 09 Haziran 2022

Piyasa Gündemi

Mevcut savaşın etkisiyle olası bir gıda ve enerji krizi korkuları
gündemdeki yerini koruyor. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş
küresel çapta enflasyon endişelerini artırırken, tahvil faizlerinde de
yukarı yönlü bir seyir etkili oluyor. Risklere bağlı olarak küresel risk
iştahının baskılandığı görülürken, bugün ECB toplantısı ve
Lagarde’ın açıklamaları önemli olacak. Yurt içinde kurlardaki
yükseliş eğilimi ve endekste artan volatilite dikkat çekiyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    14:45 Euro Bölgesi - ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    15:30 ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

OECD, Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini %3,3'ten %3,7'ye
çıkarırken, 2023 yılı beklentisi %3,9'dan %3'e indirildi. Dışişleri
Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile
Ankara'da görüştü. Çavuşoğlu ortak basın açıklamasında, Ukrayna
tahıl ürünlerinin ihracı için Rusya’nın yaptırımların kaldırılması
şartını koymasını meşru bir talep olarak gördüklerini söyledi. Bakan
Çavuşoğlu "BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında
oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak
uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz" diye konuştu. Uluslararası
kredi derecelendirme kuruluşu S&P, düzenlediği webinarda
Türkiye’nin bazı ilave sermaye kontrolleri getireceğine dair riskin
arttığına dikkat çekildi. Yurt içinde bugün gündeme dair gelişmeler
takip edilecek. 

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesinde büyüme verisi takip edildi. Avrupa İstatistik
Ofisi'nin verilerine göre Euro Bölgesi yılın ilk çeyreğin %0,6 büyüme
kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi %0,3 büyümeydi. Yıllık bazda
büyüme %5,4 oldu. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da
sanayi üretimi beklentilerin altında arttı. Alman şirketleri, Rusya-
Ukrayna savaşı nedeniyle mart ayındaki %3,7’lik düşüşün ardından
Nisan'da üretimi %0,7 artırdı. Ekonomistlerin beklentisi %1,2 artıştı.
Bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısı takip edilecek. Avrupa
Merkez Bankası'nın teşvikleri geri çekmesi ve Temmuz ayında faiz
artışına dair sinyal vermesi bekleniyor. 2 günlük toplantı sonrası
bankanın yeni ekonomik projeksiyonlarını da açıklaması bekleniyor.

ABD

Enflasyon ve büyüme verileri beklenirken, tahvil piyasalarında da
önceki gün artan satışların dün yerini alıma bırakması ile ABD 10
yıllık tahvil faizi 4 haftanın en yüksek seviyesi olan %3,06'dan
düşüşe geçti ve %3 bandında dengelendi. ABD Hazine Bakanı
Janet Yellen, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2023 mali yılına
ilişkin bütçe talebinin görüşüldüğü toplantıda yaptığı konuşmada
yıllık %8 oranındaki enflasyonun kabul edilemez seviyede
olduğunu, enflasyonun önümüzdeki 10 sene boyunca yüksek
kalmaya devam edeceğini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.
Birleşmiş Milletler ise, dünyanın Ukrayna savaşı nedeniyle gıda ve
enerji alanında şimdiye kadar görülen en ciddi ekonomik krizin
eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Haftanın son iki işlem
gününde, hisse senedi ve tahvil piyasalarında oynaklık gelen
makroekonomik verilere paralel olarak sürebilir. Endekslerde, sektör
bazlı hareketlilikler öne çıkabilir. Bugün, ABD’de işsizlik haklarından
yararlanmak başvuruları verisi takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.1986 0.29 4.44 28.32
EURTRY 18.4242 0.24 3.63 21.97
EURUSD 1.0712 -0.04 -0.33 -5.83
GBPUSD 1.2515 -0.19 -0.48 -7.52
USDJPY 133.86 -0.30 3.06 16.30

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.8125 45.00 81.25 352.25
Dolar Endeksi 102.5560 0.00 78.30 688.60
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,105.25 -0.21 -1.68 -13.73
DAX Yakın Vade 14,347.00 -0.59 -0.93 -9.52
Dow Jones Yakın
Vade 32,837.00 -0.16 -1.16 -9.36

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,850.11 -0.16 -0.99 1.12
Gram Altın 1,022.97 0.16 3.41 30.93
WTI 119.95 -0.60 3.41 58.81
BRENT 122.12 -0.54 3.88 57.02
Bakır 4.38 -0.32 2.35 -1.11

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 28.1100 134.00 242.00 541.00
Türkiye 10 Yıllık 23.6100 160.00 271.00 -71.00
ABD 10 Yıllık 3.0380 1.60 12.60 152.40
ABD 2 Yıllık 2.7990 3.30 16.90 206.90
Almanya 10 Yıllık 1.3570 0.00 11.80 153.40
Almanya 2 Yıllık 0.6980 1.30 7.20 132.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.2966 -0.06 -1.09 -4.11
USDIDR 14,565.15 0.38 0.90 2.27
USDTRY 17.1986 0.29 4.44 28.32
USDRUB 59.2250 -2.11 -6.55 -20.91
USDBRL 4.8998 -0.01 2.14 -12.05
USDCNY 6.6853 0.02 0.38 5.18
USDMXN 19.5697 -0.07 0.18 -4.64
USDCZK 23.0689 0.08 0.47 5.43
USDHUF 369.4800 0.11 0.76 13.79
USDPLN 4.2851 0.12 0.56 6.21
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Euro/Dolar

Dün Almanya’da sanayi üretimi Euro Bölgesi’nde büyüme rakamları
takip edildi. Almanya da Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın
etkisiyle mart ayındaki %3,7’lik düşüşün ardından nisan ayında
sanayi üretimi %0,7 arttı. Euro Bölgesi ekonomisi 2022'nin ilk
çeyreğinde beklentilerin üzerinde %0,6, yıllık bazda ise %5,4 ile
büyüme kaydetti. ABD’de açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
yarın açıklanacak enflasyon verisi haftanın öne çıkan majör başlığı
olarak yer alıyor. Euro Bölgesi’nde bugün ECB’nin toplantısı
temmuz ayındaki toplantıya ilişkin verilecek sinyaller takip edilecek.
Paritede 1.0752 - 1.0789 - 0829 seviyeleri direnç, 1.0712 - 1.0675 -
1.0634 takip edilen destek seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0837

  1.0801  

 1.0768   

1.0736    

 1.0700   

  1.0664  

   1.0631

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1.2430-1.2450 bandında yatay seyrini sürdürüyor.
Dün parite 1.2600 seviyesini aşmaya çalıştı. Dün açıklanan ve
beklentilerin altında kalan İngiltere İnşaat PMI verisi Sterlin’in
yükseliş çabasını engelledi. Düşen ABD tahvil getirileri dolar
endeksini de baskıladı. Dolar endeksi bu sabah 102.43
seviyelerinde bulunuyor. ABD hisse senedi piyasaları da düşüşünü
sürdürüyor. Bu durum piyasanın riskten kaçınmaya devam
edeceğini gösteriyor. Yatırımcılar bugün ABD’de İşsizlik
Haklarından Yararlanma Başvurularını takip edecek. GBPUSD için
1.2584 – 1.2633 – 1.2668 seviyeleri direnç, 1.2499 – 1.2464 –
1.2415 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

Yurt içinde imalat sektörü ihracat iklimi endeksi mayıs ayında
54,4’ten 53,2 seviyesine gerileyerek iyileşme hızı ocak ayından bu
yana en düşük seviyesine indi. Diğer taraftan OECD, Türkiye’nin
2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,3 seviyesinden yüzde 3,7
seviyesine çıkardı. ABD Hazine Bakanı Yellen, yüzde 8’lik
enflasyon oranının ABD için kabul edilemez olduğunu ve
enflasyonun 10 yıl sürecek bir problem olmadığını düşündüğünü
bildirdi. Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı
kaldığını söyleyebiliriz. Kurda mayıs ayı başından itibaren başlayan
yükseliş eğiliminin, bu hafta ivme kazandığı görülüyor. Dolar/TL, bu
sabah saat 08:40 itibariyle 17,19’lu seviyelerden işlem görüyor.
Dolar endeksi ise 102,49 seviyelerinde bulunuyor. Bugün ABD’de
haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.5692

  16.4862  

 16.3527   

16.2192    

 16.1362   

  16.0533  

   15.9198

EUR/TRY

Avrupa cephesinde dün Almanya’da sanayi üretimi Euro
Bölgesi’nde büyüme rakamları takip edildi. Almanya da Rusya'nın
Ukrayna'da başlattığı savaşın etkisiyle mart ayındaki %3,7’lik
düşüşün ardından nisan ayında sanayi üretimi %0,7 arttı. Euro
Bölgesi ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde %0,6 ile beklentilerin
üzerinde büyüme kaydetti. Yıllık bazda büyüme ise %5,4 oldu.
 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, düzenlediği
webinarda Türkiye’nin bazı ilave sermaye kontrolleri getireceğine
dair riskin arttığına dikkat çekildi. Yurt içinde bugün açıklanacak
önemli veri akışı bulunmazken, Avrupa Merkez Bankası’nın
toplantısında önümüzdeki döneme ilişkin verilecek sinyaller ön
planda olacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,55’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 altın temkinli seyrini korumaya devam ediyor. Spot piyasada
saat 08:30 itibariyle ons altın 1850-1855$ aralığında seyrediyor.
Ons altın için bugün ve yarın önemli gelişmeler bulunuyor. Bugün
Avrupa Merkez Bankasının(ECB) faiz kararı açıklanacak. Karara
yönelik bir sürpriz beklenmiyor. ECB'nin temmuz ayı toplantısında
faizini arttırması bekleniyor. Bugünkü toplantıda, temmuz ayına dair
verilecek mesajlar, yayınlanacak ekonomik projeksiyonlar
piyasaların takibinde olacaktır. ECB'nin gelecek aylara nasıl ışık
tutacağı ve faiz konusunda nasıl bir tavır alacağı, merak konusu.
Gelecek mesajlar, ons altın üzerinde de oynaklık yaratabilir. Yarında
ABD'de TÜFE açıklanacak. Ons altın için 1852$ - 1844$ - 1837$
destek noktaları, 1859$ - 1867$ - 1874$ direnç noktaları olarak
takip ediliyor.

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’da dün sanayi üretimi verisi takip edildi. Buna göre Alman
şirketleri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mart ayındaki %3,7’lik
düşüşün ardından Nisan'da üretimi %0,7 artırdı. Ekonomistlerin
beklentisi %1,2 artıştı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Euro
Bölgesi ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde %0,6 ile tahminlerin
üzerinde büyüme kaydetti. Yıllık bazda büyüme %5,4 oldu. Avrupa
Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında teşvikleri geri çekmesi
ve Temmuz ayında faiz artışına dair sinyal vermesi bekleniyor. DAX
endeksi günü %0,76 düşüşle tamamladı. Endeks için 14.491 –
14.537 – 14.600 seviyeleri direnç, 14.365 – 14.303 – 14.242
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,748.00

  14,663.00  

 14,520.00   

14,377.00    

 14,292.00   

  14,207.00  

   14,064.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün hammadde, kamu hizmetleri ve
sanayi sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü. ABD Hazine
Bakanı Janet Yellen dün bir açıklamasında, yıllık %8'lik enflasyon
oranının ABD için "kabul edilemez" olduğunu belirterek,
enflasyonun 10 yıl sürecek bir problem olmadığını düşündüğünü
söyledi. Küresel piyasalarda riskli varlıklar enflasyon görünümüne
ilişkin endişelerin fiyatlamalara yansımasıyla geriledi. Çin'de
yeniden gündeme gelen salgın önlemleri de risk iştahını olumsuz
etkiledi. Beyaz Saray, bugün açıklanacak olan enflasyon rakamının
yükselmesini beklediğini söyledi. Reuters anketine göre
ekonomistler yıllık enflasyonun %8,3 olmasını bekliyor. Dow Jones
Endeksi için 32.694 – 33.123 – 33.325 seviyeleri direnç, 32.762 –
32.602 – 32.400 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,466.33

  33,317.67  

 33,103.33   

32,889.00    

 32,740.33   

  32,591.67  

   32,377.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün hammadde, kamu hizmetleri ve
sanayi sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü. ABD Hazine
Bakanı Janet Yellen dün bir açıklamasında, yıllık %8'lik enflasyon
oranının ABD için "kabul edilemez" olduğunu belirterek,
enflasyonun 10 yıl sürecek bir problem olmadığını düşündüğünü
söyledi. Küresel piyasalarda riskli varlıklar enflasyon görünümüne
ilişkin endişelerin fiyatlamalara yansımasıyla geriledi. Çin'de
yeniden gündeme gelen salgın önlemleri de risk iştahını olumsuz
etkiledi. Yavaşlayan büyüme ile karışık uzun bir enflasyon dönemi
endişeleri yatırımcılar üzerinde baskı oluşturuyor. SP500 Endeksi
için 4.127 – 4.149 – 4.181 seviyeleri direnç, 4.095 – 4.073 – 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 yukarı yönlü seyir korunuyor. Bu hafta Goldman
Sachs, petrol için fiyat tahminlerini yukarı yönde revize etmişti. En
son, ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin Brent petrol
tahminini yukarı yönde revize ettiğini duyurdu. Petrol fiyatları için
yükseliş beklentisi korunuyor ve bu da fiyatların geri çekilmelerde
sınırlı kalmasına neden oluyor. ABD'de seyahat sezonunun artması,
Çin'deki önlemlerin hafifletilmesi ve Rusya'ya uygulan petrol
ambargosu, fiyatların yükselişini koruyan gelişmeler arasında
sıralanıyor. Bugün içinde petrol fiyatlarını etkileyebilecek olası
açıklamalar takip edilebilir. Brent petrol için 125,33$ - 126,83$ -
129,27$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde,
122,89$ - 121,39$ ve 118,95$ destek noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   118.85

  117.25  

 116.26   

115.28    

 113.68   

  112.09  

   111.10

USD/JPY

USDJPY, bu hafta 20 yılın en yüksek seviyelerini test ederek, son
yedi işlemden altısında yükseliş kaydetti. Parite 134 seviyesine
ulaştı ve en son Ocak 2001'de gözlenen 135 bandına yaklaştı.
Mevcut gelişmelerle, geçtiğimiz iki ay boyunca yen dolar karşısında
%14 düşüş kaydetti. Japonya Merkez Bankası’ndan gelen sözlü
yönlendirmelerin parite üzerinde etkili olduğu haftada, analistler
USDJPY'nin önümüzdeki haftalarda 140'a ve yıl sonundan önce
150'ye yükselmesi beklentilerini paylaştı. Bununla birlikte, 10 yıllık
ABD Hazine tahvillerinin getirisi ile USDJPY dinamikleri arasındaki
sıkı korelasyon, Japonya'da veya küresel ekonomide bir ekonomik
resesyon olmadan 150'nin üzerinde bir sabitlemenin olası
olmadığını gösteriyor. 134.96 – 135.68 – 136.89 direnç, 133.033 –
131.82 – 131.10 seviyeleri 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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