
Forex Bülten 13 Haziran 2022

Piyasa Gündemi

ECB Başkanı Lagarde’ın şahin tondaki söylemlerine ek olarak cuma
günü ABD’de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi
Fed’e ilişkin agresif sıkılaşma endişelerini de artırdı. Merkez
bankalarına dair artan sıkılaşma beklentileri ve resesyon
endişelerinin küresel risk iştahı üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu
görülüyor. Küresel gelişmelere ek olarak yurt içinde Hazine ve
Maliye Bakanlığı’nın açıklamaları ile piyasalarda artan volatilite
yakından takip ediliyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

Türkiye

Yurt içinde haftanın son işlem günü işsizlik oranı %11,3 seviyesinde
gerçekleşti. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 800 baz puanın üzerini
görerek 14 yıllık zirvesini yeniledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı
önlemler paketinin ardından yaptığı yeni açıklamada serbest piyasa
kurallarından taviz verilmeden TL kullanımını artıracak
uygulamalara devam edileceğini belirtti. Hazine ve Maliye
Bakanlığı'nın Cuma günü duyurduğu Gelir Endeksli Devlet İç
Borçlanma Senetleri (GES) hakkında Bakan Nebati açıklamada
bulundu. Gaziantep'te konuşan Nebati, 15 Haziran'da talep
toplanacağını hatırlatarak " Yıllık bileşik getiri yüzde 23,04 olacak.
GES'lere konu olan KİT'lere aktarılan hasılat performansı
beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri
sağlayacak." dedi. Yurt içinde bugün sanayi üretimi ve cari denge
rakamları takip edilecek.

ABD

Geçtiğimiz hafta ABD tarafındaki en önemli başlık cuma günü
açıklanan Mayıs ayı enflasyon verisiydi. Enflasyon yıllık bazda
%8,6’ya yükselerek tahminleri aştı. Bu 1981’den beri görülen en
yüksek seviye oldu. ABD’de tahminleri aşan enflasyon rakamları
sonrası para piyasalarında Fed’in önümüzdeki 3 toplantıda 50’şer
baz puan faiz artırımı fiyatlanmaya başladı. Endekslerde sert
düşüşler gözlemlenirken, dolar endeksinde yükseliş yaşandı. ABD
Başkanı Joe Biden ise enflasyon verisine ilişkin yaptığı
değerlendirmede, enflasyonun gerektiği kadar keskin ve hızlı düşüş
göstermediğini ifade etti. Bu hafta genelinde ABD’de salı günü ÜFE,
çarşamba günü ham petrol stokları ve FOMC’den gelecek olan
açıklamalar, cuma günü ise Powell’ın konuşması birincil veri olarak
takip edilebilir.

Euro Bölgesi

Cuma günü rekor seviyeyi gören ABD enflasyonu Avrupa
piyasalarında da resesyon endişelerini artırıyor. Haftanın son işlem
gününde Avrupa borsaları sert satışla karşılaştı. Avrupa Merkez
Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Nagel,
Avrupa Merkez Bankasının yüksek seyreden enflasyona güçlü bir
tepki vermesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı Lagarde,
faiz kararından sonra gerçekleşen basın toplantısında enflasyonda
görünüm kötüleşirse daha yüksek frekanslı artışlar olabileceğini
söylemişti. Şimdi ise yatırımcıların gözü cuma günü gelecek olan
Euro Bölgesi enflasyon verisinde.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.2346 0.67 3.94 28.59
EURTRY 18.0566 0.26 1.80 19.54
EURUSD 1.0479 -0.37 -2.01 -7.89
GBPUSD 1.2255 -0.49 -2.20 -9.44
USDJPY 134.62 0.15 2.07 16.96

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.4125 -38.00 27.50 312.25
Dolar Endeksi 104.5360 34.60 206.70 886.60
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,830.75 -1.75 -7.03 -19.50
DAX Yakın Vade 13,549.00 -1.46 -7.53 -14.55
Dow Jones Yakın
Vade 30,963.00 -1.35 -5.92 -14.53

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,864.79 -0.35 1.26 1.92
Gram Altın 1,033.31 0.31 5.27 32.25
WTI 116.28 -1.65 -1.28 53.95
BRENT 118.33 -1.66 -0.96 52.16
Bakır 4.32 0.03 -1.45 -2.62

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.8100 -205.00 24.00 311.00
Türkiye 10 Yıllık 22.3600 -336.00 130.00 -196.00
ABD 10 Yıllık 3.1690 0.70 12.00 165.50
ABD 2 Yıllık 3.1450 8.00 42.50 241.50
Almanya 10 Yıllık 1.5200 0.20 20.10 169.70
Almanya 2 Yıllık 0.9770 0.20 29.50 160.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.0165 0.94 3.74 0.40
USDIDR 14,682.50 0.46 1.68 3.09
USDTRY 17.2346 0.67 3.94 28.59
USDRUB 57.1000 -0.91 -7.34 -23.75
USDBRL 4.9890 0.04 4.06 -10.45
USDCNY 6.7375 0.43 1.26 6.00
USDMXN 20.1490 0.88 2.94 -1.82
USDCZK 23.5740 0.38 1.97 7.74
USDHUF 380.4850 0.58 5.12 17.18
USDPLN 4.4071 0.58 2.81 9.24
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Euro/Dolar

ECB Başkanı C. Lagarde haftanın son işlem günü, enflasyon
baskısının genişlediğini belirterek, yüksek enflasyonun herkes için
büyük zorluk olduğunu söyledi. ABD’de mayıs ayına ilişkin yıllık
enflasyon mayıs ayında %8,3 seviyesinden %8,6 seviyesine
yükselerek beklentileri aştı. Enflasyondaki en güçlü artışlar son
aylarda olduğu gibi gıda, akaryakıtta gerçekleşti. Ülkede tüketici
güven endeksi, haziranda aylık 8,2 puan azalışla 50,2'ye inerek tüm
zamanların en düşük seviyesine geriledi. Beklentilerin üzerinde
açıklanan enflasyon rakamının ardından piyasalarda Fed’in
önümüzdeki 3 toplantıda 50’şer baz puan faiz artırımı fiyatlanmaya
başladı. Sert düşüşün yaşandığı paritede 1.0606 – 1.0692 – 1.0743
seviyeleri direnç, 1.0470 – 1.0420 – 1.0334 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0840

  1.0792  

 1.0724   

1.0656    

 1.0608   

  1.0559  

   1.0492

GBP/USD

GBPUSD paritesi yoğun veri gündemi öncesinde düşüşünü
sürdürüyor. İngiltere’de Brexit gerilimleri sürerken ABD’de rekor
seviyede seyreden enflasyon rakamları da dolar’a olan talebi
artırıyor. Bugün İngiltere’de büyüme rakamları açıklanacak. Piyasa
beklentisi ülkenin ilk çeyrekte %0,8 büyüdüğü yönünde. Ayrıca
imalat üretimi, sanayi üretimi ve ticaret dengesi verileri de
yatırımcıların takibinde olacak. Veriler beklentilerin üzerinde gelirse
paritede yükseliş gözlemlenebilir. Bu hafta gerçekleşecek FOMC
toplantısı öncesinde dolar endeksinde güçlenme
gözleniyor. GBPUSD için 1.2452 – 1.2593 – 1.2668 seviyeleri
direnç, 1.2235 – 1.2159 – 1.2019 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2742

  1.2679  

 1.2583   

1.2488    

 1.2425   

  1.2363  

   1.2267
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USD/TRY

Mayıs ayı başından itibaren yükseliş eğiliminin hakim olduğu kurda,
geçen haftanın son iki iş gününde oynaklıkların arttığı ve dalgalı
seyirlerin hakim olduğunu gözlemledik. Başta Hazine ve Maliye
Bakanlığı olmak üzere BDDK, SPK ve TCMB’nin almış olduğu bir
dizi yeni kararlar sonrası dalgalanmaların arttığını söyleyebiliriz.
ABD tarafında ise TÜFE 1981 yılından bu yana zirve seviyesinde
bulunmakta. ABD’de mayıs ayı verilerini barındıran TÜFE, aylık %1
ve yıllık %8,6 açıklanırken, çekirdek TÜFE ise aylık %0,6 ve yıllık
%6 düzeyiyle beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bugün ise yurt
içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi açıklanacak olup
beklentimiz 2,70 milyar dolar cari açık verileceği yönünde. Dolar/TL,
bu sabah saat 08:45 itibariyle 17,23’lü seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.6618

  17.4684  

 17.2938   

17.1192    

 16.9258   

  16.7324  

   16.5578

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde haftanın son işlem
günü, enflasyon baskısının genişlediğini belirterek, yüksek
enflasyonun herkes için büyük zorluk olduğunu tekrarladı. Yurt
içinde perşembe günü açıklanan ekonomi yönetimi makro ihtiyati
sıkılaşma önlemlerinin ardından açıklamalar gelmeye devam etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı önlemler paketinin ardından yaptığı yeni
açıklamada serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden TL
kullanımını artıracak uygulamalara devam edileceğini belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin işgücü istatistiklerini
yayımladı. İşsizlik oranı %11,3 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin
5 yıllık risk primi 800 baz puanın üzerini görerek 14 yıllık zirvesini
yeniledi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,09’lu seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8823

  18.6392  

 18.3249   

18.0106    

 17.7675   

  17.5244  

   17.2101
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XAU/USD

Ons altın yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Küresel piyasalarda
risk iştahındaki zayıflama ve kripto paralardaki sert düşüş, ons
altında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta,
ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisi sonrasında tahvil faizinde
ve Dolarda yükseliş yaşandı. Fed'in enflasyonu düşürmek için daha
da agresifleşme ihtimali fiyatlara yansıtıldı. Bu haftada Fed
toplantısı olacak. Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak ve
Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Çarşamba gününe kadar
ons altında temkinli seyirler beklenebilir. Bugün için takvim sakin.
ABD'de Dolar ve tahvilin seyri, ons altın açısından takip edilebilir.
Ons altın için 1889 $ – 1908 $ – 1940 $ seviyeleri direnç, 1857 $
pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde 1839 $ – 1806 $ – 1788 $
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,876.17

  1,863.08  

 1,854.76   

1,846.43    

 1,833.34   

  1,820.25  

   1,811.93

DAX Yakın Vade

Almanya piyasalarında resesyon endişesi fiyatlamaları etkiliyor.
Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Almanya ekonomisine
ilişkin yarı yıllık raporunda 2022-2023 ve 2024 yıllarının büyüme ve
enflasyon tahminleri düşürerek, yakıt ve gıda fiyatlarındaki artışın
etkisiyle yüksek enflasyon öngördü. Buna göre, banka Almanya’da
bu yıl için büyüme tahminini %4,2’den 1,9'a ve gelecek yıl için
%3,2’den 2,4’e indirdi. 2024’de ise %1,8 büyüme öngörüldü. DAX
endeksi haftanın son işlem gününü %3,08 düşüşle tamamladı.
Yatırımcıların gözü Salı günü açıklanacak TÜFE verisinde. Endeks
için 13.856 – 13.948 – 14.085 seviyeleri direnç, 13.750 – 13.590 –
13.454 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,777.67

  14,707.33  

 14,575.67   

14,444.00    

 14,373.67   

  14,303.33  

   14,171.67
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de enflasyonun mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıkması ve
tüketici güveninin en düşük seviyeye gerilemesinin ardından
endeksler, haftanın son işlem günü de negatif bir seyirde kapanış
yaptı. TÜFE, mayısta aylık %1 artarken, yıllık %8,6 ile Aralık
1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.  Cuma
günü açıklanan yüksek ABD enflasyon verisinin ardından küresel
piyasalar Fed’in bu haftaki faiz kararını bekliyor. Toplantı haftasına
başlarken, vadeli endekslerde geçtiğimiz hafta yaşanan satışların
devam ettiği gözleniyor. Vadeli endeksler haftaya %1 negatif tarafta
başlıyor. 32.062 – 32.687 – 33.035 direnç, 31.715 pivot altına geri
çekilmelerde  30.742 – 30.471 - 30.118 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,688.33

  33,502.67  

 33,195.33   

32,888.00    

 32,702.33   

  32,516.67  

   32,209.33

S&P 500 Yakın Vade

14 – 15 Haziran’da yapılacak olan FED’in Haziran toplantısı
haftasına başlarken, gözler FED’den gelecek olan faiz kararında.
Cuma açıklanan enflasyon verisinin ardından Barclays ve Jefferies
LLC, Fed’in bu haftaki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağını
öngördü. Piyasa artış beklentileri 25 baz puan ile 100 baz puan
arasında değişiyor. Swap piyasaları temmuz ayındaki FOMC için 75
baz puanlık artış fiyatlamaya başladı. ABD enflasyon verisinin
etkisiyle riskli varlıklardan kaçış sürüyor. 3.991 – 4.077 – 4125
direnç, 3.943 pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde 3.809 –
3.771 – 3.723 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,318.83

  4,248.92  

 4,212.08   

4,175.25    

 4,105.33   

  4,035.42  

   3,998.58
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah satıcılı seyrediyor. Çin'de geçtiğimiz
günlerde, salgın nedeniyle alınan önlemlerin hafifletilmesi ve bazı
bölgelerin normale dönmesi, petrolde talebi de olumlu etkiler
algısıyla fiyatlarında yükselişini sağlamıştı. Ancak hafta sonu
Çin'den yine kötü haberler geldi. Yeniden bazı bölgelerde artan
vaka sayıları nedeniyle önlemlerin arttırıldığı söyleniyor. Çin,
petrolde en büyük ithalatçı konumda olması sebebiyle petrol
fiyatlarını baskıladığı için bu sabah aşağı yönlü bir seyir izleniyor.
Bu hafta içinde Çin'deki gelişmeler, fiyatların seyri için etkili olabilir.
Çin dışında bu hafta çarşamba günü Fed toplantısındaki
açıklamalarda, petrol için takip edilmeli. Brent petrol için 124.14 $ –
126.48 $– 128.66 $ seviyeleri direnç, 119.62 $ – 117.44 $ – 115.10
$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   120.38

  119.19  

 117.25   

115.32    

 114.12   

  112.93  

   111.00

USD/JPY

Japonya'da üretici fiyatları son aylarda yaşanan yükselişlerle
gördüğü çift hanenin ardından tahminlerin üzerinde geri geldi.
Japonya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, mayıs
ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %9,1 arttı.
Beklenti fiyatların bir önceki ay gördüğü %10'dan %9,8'e ineceği
yönündeydi. Japonya’da yetkililerin yendeki düşüşe karşı gerekli
adımların atılacağı mesajı ile cuma yatay seyreden yen, bu sabah
yine düşüyor. Dolar/yen 24 yılın en yüksek seviyesi olan 135’i aştı.
Teknik açıdan dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak Japon
Yenindeki kayıp sürüyor. USDJPY paritesi için 135,23 - 135,75 -
136,36 seviyeleri direnç, 133,65 - 132,95 - 132,54 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   132.21

  131.20  

 130.66   

130.13    

 129.12   

  128.11  

   127.57
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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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