
Forex Bülten 10 Haziran 2022

Piyasa Gündemi

ECB Başkanı Lagarde’ın şahin tondaki açıklamaları küresel risk
iştahı üzerinde baskı oluştururken, yurt içinde akşam saatlerinde
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen açıklamalar öne çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelire endeksli devlet iç borçlanma
senedi (GES) adımı gelirken, aynı zamanda makro ihtiyati sıkılaşma
tedbirleri takip edildi. Açıklamalar sonrasında yurt içi piyasalarda
volatilitenin artış kaydedeceğini değerlendirirken, gelişmeler ve
fiyatlama eğilimi yakından izlenecektir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta
•    15:30 ABD – TÜFE/Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB net rezervleri 3 Haziran haftasında 10,5 milyar dolara
geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 12,2 milyar dolar
düzeyindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Efes-2022
tatbikatı vesilesiyle yaptığı konuşmada Yunanistan'a adaların
silahlandırılmasından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Hazine ve
Maliye Bakanlığı, dün akşam piyasa kapanışı sonrası başta
enflasyon ve döviz olmak üzere bazı ekonomi başlıklarında
yürütülen Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesindeki yeni adımlar
silsilesinin geleceğini duyurdu. İlk olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı
gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceğini, talep
toplama işleminin 15 Haziran'dan itibaren yapılacağını belirtti.
Ardından BDDK ve SPK açıklamaları gelirken, son adım ise Merkez
Bankası’ndan geldi. Ekonomide açıklanan yeni paketlerin
tasarrufların Türk Lirasına teşviği artırması amaçlanıyor.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. Avrupa
Merkez Bankası Haziran ayı toplantısında beklendiği gibi faiz
oranlarında değişikliğe gitmedi. AMB toplantısında beklentilere
paralel ana refinansman faizini %0, marjinal fonlama imkanını
%0,25 ve mevduat faizini -%0,50’de tuttu. Banka varlık alım
programını 1 Temmuz'da bitireceğini duyurdu. Temmuz'da 25 baz
puanlık faiz artışı sinyali tekrarlandı. Banka ayrıca bu yıl ve gelecek
sene için enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre 2022 yılı
enflasyon tahmini %5.1'ten %6.8'e, 2023 tahmini %2.1'den %3.5'e
yükseltildi. Banka dünkü kararıyla rekor enflasyonla mücadele için
on yıldan uzun süre sonra ilk faiz artışı için önemli bir adım atmış
oldu.

ABD

Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası, haftanın son işlem
gününde ABD’de TSİ 15:30’da açıklanacak olan TÜFE verisi
piyasaların takibinde olacak. Beklenti verinin aylık bazda %0,7, yıllık
bazda ise %8,3 artış kaydetmesi yönünde. Hatırlatmamız gerekirse,
barınma, gıda, uçak bileti ve yeni araç fiyatlarındaki artışlar bir
önceki ay tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmuştu. Enerji
fiyatlarındaki artışın enflasyonu besleyen önemli bir nokta olduğu
belirtilebilir. Analistler, yavaşlamaya rağmen enflasyonun; yakın
zamanda salgın öncesi seviyelere düşmesinin pek olası
görünmediğini, arz kesintilerinin devam etmesi, enerji ile gıda
fiyatlarındaki yükselişin sürmesi nedeniyle uzun bir süre ABD
Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin üzerinde kalacağını belirtti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.1500 -0.27 4.46 27.96
EURTRY 18.2232 -0.01 2.97 20.64
EURUSD 1.0626 0.06 -0.87 -6.59
GBPUSD 1.2500 0.04 0.09 -7.63
USDJPY 133.78 -0.44 2.25 16.23

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.7925 -2.00 74.75 350.25
Dolar Endeksi 103.1710 -13.00 100.20 750.10
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,025.00 0.22 -2.00 -15.41
DAX Yakın Vade 14,093.00 -0.71 -2.43 -11.12
Dow Jones Yakın
Vade 32,301.00 0.12 -1.78 -10.83

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,844.93 -0.16 -0.32 0.84
Gram Altın 1,017.48 -0.32 4.15 30.23
WTI 119.28 -0.15 0.46 57.92
BRENT 121.47 -0.13 0.75 56.20
Bakır 4.37 0.62 2.01 -1.45

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 27.8600 -25.00 189.00 516.00
Türkiye 10 Yıllık 25.7200 211.00 466.00 140.00
ABD 10 Yıllık 3.0510 0.40 11.10 153.70
ABD 2 Yıllık 2.8330 2.60 15.00 210.30
Almanya 10 Yıllık 1.4330 0.00 16.00 161.00
Almanya 2 Yıllık 0.8430 1.10 19.20 147.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.4321 -0.39 -0.75 -3.26
USDIDR 14,558.45 -0.37 0.87 2.22
USDTRY 17.1500 -0.27 4.46 27.96
USDRUB 59.0250 2.21 -6.84 -21.18
USDBRL 4.9050 -0.04 2.72 -11.96
USDCNY 6.6842 -0.12 0.36 5.17
USDMXN 19.6311 -0.21 0.39 -4.34
USDCZK 23.2390 -0.10 1.00 6.21
USDHUF 372.1100 -0.04 1.73 14.60
USDPLN 4.3294 -0.23 1.12 7.31
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası Haziran ayı toplantısında beklendiği gibi
faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka normal varlık alım
programını 1 Temmuz'da bitireceğini duyurdu. Temmuz'da 25 baz
puanlık faiz artışına niyetli olduğunu belirten banka ayrıca bu yıl ve
gelecek sene için enflasyon tahminlerini yükseltti. ECB Başkanı C.
Lagarde savaşın büyümeyi zayıflatacağına değinirken, enflasyon
görünümünün bozulması halinde Eylül'de 25 baz puandan büyük
faiz artışının uygun olabileceğini belirtti. ABD'de işsizlik maaşına
başvuranların sayısı geçen hafta 229 binle Temmuz'dan beri en
yüksek seviyeye çıktı. Gelen sinyaller sonrası paritede sert geri
çekilme kaydedilirken, 1,0561 – 1,0505 ve 1,0399 destek, 1,0600
seviyesinin üzerinde ise 1,0724 – 1,0830 ve 1,0887 direnç
noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0837

  1.0801  

 1.0768   

1.0736    

 1.0700   

  1.0664  

   1.0631

GBP/USD

GBPUSD paritesi ABD enflasyon verisi öncesinde 1.2500
seviyelerinde fiyatlanıyor. Dolar, yükselen ABD Hazine tahvil
getirilerinin etkisiyle hafta ortasında rakiplerine karşı dirençli
kalmayı başardı ve GBP/USD'nin ivme kaybetmesine neden oldu.
Bu sabah ise riskten kaçınan piyasa ortamı paritenin toparlanmasını
zorlaştırıyor. Avrupa Merkez Bankasının Temmuz ayında 50 baz
puanlık faiz artışını onaylayarak şahin bir sürpriz yapması
durumunda, Euronun hem İngiliz sterlini hem de dolardan sermaye
çıkışlarını tetiklemesi muhtemel görünüyor. Bu senaryoda Dolar,
GBP'den daha güçlü bir satış baskısı ile karşı karşıya kalabilir.
GBPUSD için 1.2540 – 1.2585 – 1.2611 seviyeleri direnç, 1.2468 –
1.2442 – 1.2397 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

Hafta başından itibaren yükseliş eğiliminin hakim olduğu kurda, dün
akşam saatlerinde oynaklığın arttığını gözlemledik. Hazine ve
Maliye Bakanlığı’nın akşam saatlerinde Türkiye Ekonomi Modeli
çerçevesinde yeni adımlar atılacağına yönelik yaptığı duyuru
sonrası düşüşlerin hızlandığı Dolar/TL’de, devamından bu
düşüşlerin kalıcılık sağlamadığı görüldü. Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nın gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihracına
yönelik duyurusu ile birlikte önümüzdeki süreçte yeni ürününün
getiri oranı ve vade yapısı piyasa tarafında izleneceğini
değerlendiriyoruz. Bugün yurt içinde işsizlik oranı, ABD tarafında ise
tüketici enflasyonu izlenecek. ABD enflasyon verisi ile birlikte kurda
oynaklık artabilir. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 17,24’lü
seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.5692

  16.4862  

 16.3527   

16.2192    

 16.1362   

  16.0533  

   15.9198

EUR/TRY

ECB haziran ayı toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında
değişikliğe gitmedi. Banka normal varlık alım programını 1
Temmuz'da bitireceğini duyurdu. Temmuz'da 25 baz puanlık faiz
artışına niyetli olduğunu belirten banka ayrıca bu yıl ve gelecek
sene için enflasyon tahminlerini yükseltti. ECB Başkanı C. Lagarde
savaşın büyümeyi zayıflatacağına değinirken, enflasyon
görünümünün bozulması halinde Eylül'de 25 baz puandan büyük
faiz artışının uygun olabileceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı,
dün kapanışın ardından ekonomi yönetimi makro ihtiyati sıkılaşma
önlemleri açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ardından BDDK,
SPK ve TCMB’den adımlar geldi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 18,36’lı 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 bu hafta temkinli seyrini korudu ve 1836$-1859$
aralığında işlemler görüldü. Yatay seyrini koruyan ons altın için dün
Avrupa Merkez Bankasının(ECB) faiz kararı takip edildi. Ancak ECB
kaynaklı ons altında yeni bir hareketlenme görülmedi. Bugünde
ABD'de TÜFE verisi açıklanacak. TSİ 15:30'da açıklanacak olan
veri piyasalarda oynaklığa neden olabilir. Gelecek hafta, Fed'in
toplantısı bulunuyor. Fed, toplantısı öncesinde bugünkü veriyi de
görmüş olacak. Dünyada enflasyon yükselirken, ABD'de en son
nisan ayı enflasyonu yıllık bazda %8,30 seviyesinde gerçekleşmişti.
Mayıs ayına yönelik açıklanacak veri içinde beklentiler yükselişin
devam etmesi yönünde. Ons altın için 1839$ - 1832$ - 1824$
destek noktaları olurken, yukarıda 1855$ - 1863$ - 1870$ direnç
noktaları olarak bulunuyor.

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

Avrupa Merkez Bankası Haziran ayı toplantısında beklendiği gibi
faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. AMB toplantısında beklentilere
paralel ana refinansman faizini %0, marjinal fonlama imkanını
%0,25 ve mevduat faizini -%0,50’de tuttu. Banka varlık alım
programını 1 Temmuz'da bitireceğini duyurdu. Temmuz'da 25 baz
puanlık faiz artışı sinyali tekrarlandı. Banka ayrıca bu yıl ve gelecek
sene için enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre 2022 yılı
enflasyon tahmini %5.1'ten %6.8'e, 2023 tahmini %2.1'den %3.5'e
yükseltildi. DAX endeksi günü %1,71 düşüşle tamamladı. Endeks
için 14.261 – 14.348 – 14.458 seviyeleri direnç, 14.045 – 13.946 –
13.801 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 düştü. Dow Jones Industrial
Average 1,94% değer kaybetti. Düşüşte Avrupa Merkez Bankası'nın
faiz artırımı yönlendirmesi ve bugün açıklanacak olan ABD
enflasyon verilerinin yüksek gelme endişesinin etkisi olduğu
söylenebilir. Bugün vadeliler yatay pozitif bir görünüm sergiliyor.
Dün ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD ekonomisinin resesyon
yaşayacağını düşünmediğini söyledi. Uluslararası Para Fonu
Sözcüsü Rice ise fonun bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme
beklentisinde bir kez daha aşağı yönlü revizyona gidilmesinin
beklendiğini ifade etti. ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı
geçen hafta 229 binle Temmuz'dan beri en yüksek seviyeye çıktı.
Dow Jones Endeksi için 32.869 – 33.417 – 33.726 seviyeleri direnç,
32.011 – 31.702 – 31.154 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,689.33

  33,399.67  

 32,831.33   

32,263.00    

 31,973.33   

  31,683.67  

   31,115.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD hisse senedi piyasaları dün düştü. S&P 500 endeksi 2,38%
değer kaybetti. Düşüşte Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı
yönlendirmesi ve bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinin
yüksek gelme endişesinin etkisi olduğu söylenebilir. Bugün vadeliler
yatay pozitif bir görünüm sergiliyor. Dün ABD Hazine Bakanı Yellen,
ABD ekonomisinin resesyon yaşayacağını düşünmediğini söyledi.
Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Rice ise fonun bu yıla ilişkin
küresel ekonomik büyüme beklentisinde bir kez daha aşağı yönlü
revizyona gidilmesinin beklendiğini ifade etti. ABD'de işsizlik
maaşına başvuranların sayısı geçen hafta 229 binle Temmuz'dan
beri en yüksek seviyeye çıktı. SP500 Endeksi için 4.106 – 4.189 –
4.235 seviyeleri direnç, 3.977 – 3.931 – 3.848 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 fiyatları, haftanın son işlem gününde hafif satıcılı seyrediyor.
Çin'de son günlerde salgın nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılması,
petrol açısından da olumlu olmuştu. Ancak bazı bölgelerde yeniden
önlemlerin artırılacağına dair haberlerin gelmesi, petrol fiyatları
üzerinde sınırlı da olsa baskı kuruyor. Bu nedenle bu sabah sınırlı
kayıplar görülüyor. Bunun dışında, hafta içerisinde petrol fiyatları
için Rusya'ya uygulanan petrol ambargosu, ABD'de seyahat
sezonunun açılması ve Çin'deki gelişmeler, takip edilmişti. Ayrıca,
yabancı kurumlar petrol fiyatlarına dair tahminlerini yukarı yönde
revize etmeye devam ediyorlar. Bugün ABD'de TÜFE açıklanacak.
Takip edilebilir. Brent petrol için 123,97$ - 125,06$ - 125,79$ direnç
noktaları, 122,15$ - 121,42$ - 120,33$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   118.85

  117.25  

 116.26   

115.28    

 113.68   

  112.09  

   111.10

USD/JPY

Goldman Sachs Eski Yönetim Kurulu Başkanı Jim O’Neill, Japon
yeninde son dönemde hız kazanan değer kayıplarının Çin’i
ihracatta avantaj elde etmek için yuanı devalüe etmeye
yönlendirebileceğini, bu politikanın da Asya ülkelerinin geneline
yayılabileceğini öngördü. Chatham House Kıdemli Danışmanı da
olan O’Neill, “Dolar/yen kurunun 150’ye yükselmesi Asya Finansal
Krizi’nin yeniden gösterime girmesi anlamına gelebilir” dedi.
Paritede 133 bandına sınırlı geri çekilme gözleniyor. Kısa vadeli
yükselen trendde hareket eden USD/JPY’de görünüm güçlü. 132,50
desteği üzerinde yükseliş devam edebilir. 134.89 – 135.41 – 136.26
direnç, 133.51 – 132.66 – 132.14 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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