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Piyasa Gündemi

Enflasyonist baskılara bağlı olarak merkez bankalarının agresif bir
sıkılaşmaya gidecekleri ve bu durumun küresel çapta resesyona yol
açabileceğine dair endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.
Piyasalar ABD’deki enflasyon verisi sonrasında Fed’in önümüzdeki
üç toplantında (haziran – temmuz – eylül) 175 baz puan faiz
artırımına gidebileceğini fiyatlarken, yarın sona erecek toplantıda 75
baz puanlık olası bir faiz artışı risk iştahındaki zayıflamayı
derinleştirebilir.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – ZEW Ekonomik Güveni Önem: Orta
•    15:30 ABD – ÜFE/Çekirdek ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Yurt içinde cari denge nisan ayında aylık bazda 2,74 milyar dolar
açık verdi. Nisan ayında kaydedilen açık sonrasında 12 aylık cari
açık 25,71 milyar dolarla 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 2022 yılı
Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir
önceki yılın aynı ayına göre %7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi
%11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı sektörü endeksi %0,4 azaldı. Ülkede sanayi üretimi nisan
ayında yıllık bazda %6,4 olan beklentileri aşarak %10,8 artarken,
aylık bazda değişim göstermedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan
Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin
değerlendirmesinde ''Fiyat artışları, kur dalgalanmaları bardağın
boş tarafı. (Enflasyon) Şubat-Mart itibarıyla geride bırakacağız"
dedi. Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl %4,5, 2023'te %3 ve
2024'te %2,9 büyümesini bekliyor. Kuruluş, daha önce Türkiye'nin
bu yıl %2,4 ve 2023'te %3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Euro Bölgesi

Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonu küresel piyasalarda
resesyon endişelerini artırırken Avrupa’da da riskli varlıklarda satış
baskısı gözleniyor. Öte yandan, riskten kaçış algısıyla tahvil
getirileri hızla yükselirken Almanya 10 yıllık tahvil getirileri yüzde
1,52 ile Nisan 2014’ten bu yana yüksek seviyeyi gördü. Avrupa
Merkez Bankası yetkilileri yaptıkları sözle yönlendirmelerde
makroekonomik verilerin para politikasının gidişatında önemli yer
tutacağını belirtirken, bu hafta bölgedeki yoğun veri takvimi dikkati
çekiyor. Bugün Euro Bölgesinde sanayi üretimi ve ZEW ekonomik
hissiyatı verileri takip edilirken akşam saatlerinde Avrupa Merkez
Bankası üyeleri McCaul ve Schnabel’in konuşmaları izlenebilir.

ABD

Piyasalarda Fed kararlarına yönelik beklentiler şahinleşiyor. Vadeli
piyasalarda Fed'in Ekim ayına dek yapılacak üç toplantıda toplam
175 baz puan artış yapması fiyatlanıyor. Beklentiler bu artışlardan
en az birinin 75 baz puan olması yönünde. Beklentilere paralel
olarak küresel piyasalarda ise satış dalgası yaşanmaya devam
ediyor. S&P500 endeksi ayı piyasası bölgesine girerken, ABD 3
yıllık tahvil getirisi son 35 yılın en büyük yükselişini gerçekleştirdi.
Morgan Stanley ve Goldman Sachs stratejistleri bu yıl hisselerde
yaşanan sert satış dalgalarına rağmen zayıf tüketici güveni
nedeniyle hisse fiyatlarının hâlâ çok yüksek olduğu konusunda
uyardı. Ayrıca Morgan Stanley CEO'su James Gorman, ABD
ekonomisinin resesyona girme olasılığının %50 olduğunu söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.2602 -0.02 2.98 28.78
EURTRY 18.0042 0.21 0.08 19.19
EURUSD 1.0430 0.23 -2.58 -8.31
GBPUSD 1.2175 0.33 -3.29 -10.03
USDJPY 134.64 0.16 1.54 16.98

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.6150 20.25 43.72 332.50
Dolar Endeksi 104.9080 -22.50 247.40 923.80
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,800.50 1.33 -8.61 -20.13
DAX Yakın Vade 13,577.00 1.15 -6.68 -14.37
Dow Jones Yakın
Vade 30,845.00 1.04 -7.00 -14.85

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,827.90 0.47 -1.34 -0.09
Gram Altın 1,014.37 0.46 1.68 29.83
WTI 118.99 0.42 0.66 57.55
BRENT 121.03 0.50 0.88 55.63
Bakır 4.28 0.53 -1.32 -3.50

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.6400 -17.00 -65.00 294.00
Türkiye 10 Yıllık 21.5700 -79.00 22.00 -275.00
ABD 10 Yıllık 3.3140 -5.90 33.10 180.00
ABD 2 Yıllık 3.2970 -7.40 56.00 256.70
Almanya 10 Yıllık 1.6380 0.20 34.20 181.50
Almanya 2 Yıllık 1.1640 0.70 48.30 179.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.0295 -0.67 4.32 0.48
USDIDR 14,715.75 -0.46 1.73 3.33
USDTRY 17.2602 -0.02 2.98 28.78
USDRUB 57.0250 -0.84 -7.65 -23.85
USDBRL 5.1155 -0.03 5.01 -8.18
USDCNY 6.7229 -0.47 0.78 5.77
USDMXN 20.3796 -0.39 4.00 -0.70
USDCZK 23.7012 -0.28 2.50 8.32
USDHUF 382.8520 -0.52 5.34 17.90
USDPLN 4.4507 -0.41 4.08 10.32
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Avrupa cephesinde açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler ve açıklamalar takip
edildi. Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Peter Kazimir, sıkılaşmanın
faiz artırımının kademeli olacağını, eylül ayında 50 baz puanlık faiz
artışının söz konusu olacağını vurguladı. Ekonomik yavaşlama
döneminde politikanın sıkılaştırılacağına değindi. Haftanın ilk işlem
günü Fed’e ilişkin artan agresif sıkılaşma beklentileri piyasalarda
sert satışların yaşanmasında etkisini gösterirken, tahvil faizlerinde
yukarı yönlü seyir takip ediliyor. Bu gelişmelerle piyasalarda zayıf
risk iştahı kaydedilirken, paritede geri çekilme devam etti. Zayıf
seyrin öne çıktığı paritede 1,0365 – 1,0322 ve 1,0245 destek,
1,0485 – 1,0562 ve 1,0605 izlenen dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0893

  1.0823  

 1.0785   

1.0748    

 1.0678   

  1.0608  

   1.0570

GBP/USD

GBPUSD paritesi zayıf gelen makroekonomik verilerin etkisiyle
düşüyor. İngiltere ekonomisi yıllık %0,4 büyüdü. Önceki %6,4
büyümeye kıyasla beklenti %3,9’du. Sanayi ve imalat üretimi verileri
de beklentilerin çok altında gerçekleşti. Öte yandan, İngiltere'de
hükümet, Brexit anlaşmasının parçası olan Kuzey İrlanda
Protokolü'nün tek taraflı değiştirilmesini öngören yasa tasarısını
parlamentoya sundu. ABD’de ise FED toplantısı öncesi risk iştahı
düşük. Dolar endeksi 104,8 seviyesinde güç kazanıyor. Bugün ABD
ÜFE verisi paritenin seyri için takip edilebilir. GBPUSD için 1.2264 –
1.2398 – 1.2477 seviyeleri direnç, 1.2051 – 1.1972 – 1.1838
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2737

  1.2662  

 1.2619   

1.2575    

 1.2501   

  1.2426  

   1.2383

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 14 Haziran 2022

USD/TRY

Dün yurt içinde cari işlemler açığı nisan ayında beklentimize paralel
2,74 milyar dolar, yıllıklandırılmış bazda ise 25,71 milyar dolar
olarak gerçekleşti. Nisan’da sanayi üretimi aylık olarak değişme
göstermezken, yıllık ise %10,8 artış kaydetti. Açıklanan verilerin
fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. ABD’de ise geçen hafta
beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası gözler yarın ki
Fed toplantısında olacak. Fed toplantısı öncesinde dolar
endeksinde yükseliş eğilimleri görülüyor. Bugün ABD’de ÜFE
dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL, bu sabah saat
08:45 itibariyle 17,24’lü seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi
105,09’lu seviyelerinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise
%3,34’lü seviyelerde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.6079

  16.5510  

 16.5091   

16.4673    

 16.4103   

  16.3534  

   16.3115

EUR/TRY

Avrupa cephesinde dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler ve açıklamalar takip edildi. ECB yetkilisi
Peter Kazimir, sıkılaşmanın faiz artırımının kademeli olacağını, eylül
ayında 50 baz puanlık faiz artışının söz konusu olacağını vurguladı.
Ekonomik yavaşlama döneminde politikanın sıkılaştırılacağını
belirtti. TCMB Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini
yayımladı. Cari denge Nisan ayında aylık bazda 2,74 milyar dolar
açık verdi. Nisan ayında kaydedilen açık sonrasında 12 aylık cari
açık 25,71 milyar dolarla 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede
sanayi üretimi nisan ayında yıllık bazda %6,4 olan beklentileri
aşarak %10,8 artarken, aylık bazda değişim göstermedi. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,01’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2194

  18.0028  

 17.8907   

17.7786    

 17.5620   

  17.3454  

   17.2333
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XAU/USD

Ons altın dün 1870$ seviyesine doğru yükselmesine karşın bu
seviyeyi aşamayarak yerini satışlara bıraktı. Küresel piyasalarda,
Fed'in faiz konusunda daha da agresifleşme ihtimalinin fiyatlara
yansıtılıyor olması, Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükseliş,
ons altını baskıladı. Bu nedenle, dün altında aşağı yönlü seyirler
izlendi. Bu sabahta yatay bir seyir var ancak çok güçlü bir
görünümü bulunmuyor. Dolar endeksi 105 puan üzerinde
seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizinin %3,35 çevresinde olduğu
görülüyor. Bu tablo karşısında, ons altın bugünde baskı altında
kalabilir. Yarınki Fed toplantısına kadar ons altında temkinli seyir
devam edebilir. Bugün ABD ÜFE açıklanacak. Ons altın için 1799$ -
1779$ - 1739$ destek noktaları, 1858$ - 1898$ - 1918$ direnç
noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,904.26

  1,887.35  

 1,877.98   

1,868.62    

 1,851.71   

  1,834.80  

   1,825.44

DAX Yakın Vade

Küresel piyasalarda artan resesyon endişeleri Avrupa borsalarında
da etkili oluyor. Riskli varlıklar satış baskısı yaşarken riskten
kaçınma algısıyla tahvil getirileri yükseliyor. Almanya 10 yıllık tahvil
faizi yüzde 1,52 ile Nisan 2014’ten beri en yüksek seviyeyi gördü.
Bugün ülkede enflasyon verisi, ZEW ekonomik hissiyatı verisi ve
Almanya Merkez Bankası Üyesi Mauderer’in konuşması takip
edilecek. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, makroekonomik
verilerin para politikasının gidişatında önemli rol oynayacağını
belirtiyor. DAX haftanın ilk işlem gününü %2,43 düşüşle tamamladı.
Endeks için 13.904 – 14.088 – 14.262 seviyeleri direnç, 13.432 –
13.282 – 13.149 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,976.33

  14,842.67  

 14,747.33   

14,652.00    

 14,518.33   

  14,384.67  

   14,289.33
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Dow Jones Yakın Vade

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın bu hafta açıklanacak
para politikası kararları öncesinde artan resesyon korkularının
etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı. Dow
Jones endeksi seans kapanışında %2,79 gerileyerek 52 haftanın en
düşük seviyesini gördü. ABD'de yüksek enflasyonun Fed'in faiz
oranlarını yönlendirmelerden daha keskin artırabileceğine dair
görüşleri güçlendirmesi ve agresif faiz artırımlarının ekonomiyi
resesyona sürükleyebileceğine dair endişelerle, tahvil piyasalarında
da satış baskısını artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,38'e
kadar çıktı. 31.090 – 31.655 – 32.020 direnç, 30.726 pivot altına
geri çekilmelerde 30.161 – 29.796 – 29.231 destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,583.00

  33,406.00  

 33,159.00   

32,912.00    

 32,735.00   

  32,558.00  

   32,311.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi pazartesi kapanışı ile %3,88 azalarak 3.749,63
puan ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve
endeksin ocak ayında kaydettiği rekor seviyeden düşüşü %20'yi
aşmasıyla yeniden ayı piyasasına girdi. Çarşamba günü FED faiz
kararı sonrası, Powell’ın sözlü yönlendirmeleri endekslerin gidişatı
açısından önem arz ediyor. JPMorgan Çarşamba günkü toplantıda
FED’in faiz oranlarını 75 baz puan artırmasını beklediklerini
söylediler. Stratejist Marko Kolanovic, ABD borsasının 2022'de
kademeli bir toparlanmaya hazır olduğu ve S&P 500 Endeksinin yılı
büyük olasılıkla değişmeden kapatacağı görüşünü yineledi. 3.842 –
3.930 – 3.985 direnç, 3.787 pivot seviyesinin altına geri
çekilmelerde 3.698 – 3.643 – 3.554 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,257.33

  4,223.17  

 4,165.08   

4,107.00    

 4,072.83   

  4,038.67  

   3,980.58

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 14 Haziran 2022

Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. Çin'de salgınla ilgili haber
akışları ve Fed'in faiz politikası piyasaların gündeminde yerini
korurken, petrol fiyatlarının seyrinde de etkili olmaya devam ediyor.
Yarın Fed'in toplantısı bulunuyor. ABD'de yüksek enflasyon
karşısında Fed'in faiz konusunda agresifleşip 50 baz puanın
üzerinde faiz artışına gidebileceği konuşuluyor. Fed'in tutumu
nedeniyle ekonomide durgunluğa yol açabilir beklentisi, ilerleyen
süreçte petrolde talebi düşürebilir. Bu nedenle petrol fiyatları
üzerinde de kısa vadede bir belirsizlik oluşmuş durumda. Yarın
Fed'in kararı açıklanacak dolayısıyla öncesinde piyasaların
genelinde tedirginlik devam edebilir. Brent petrol için 124,17$ -
126,20$ - 128,83$ direnç noktaları, 119,51$ - 116,88$ - 114,85$
destek noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   125.48

  121.65  

 119.60   

117.55    

 113.73   

  109.90  

   107.85

USD/JPY

Fed’in mayıs ayında 50 baz puanla son 22 yılın en yüksek faiz
artışının gerçekleştirilmesinin ardından yükselmeye devam eden
enflasyonun, merkez bankasının bu hafta düzenleyeceği
toplantısında faiz artışları konusunda daha da agresifleşmesine yol
açması bekleniyor. Japonya Merkez Bankası ise faizleri sıfırda
tutarak aşırı gevşek bir para politikası izliyor ve global piyasalardan
ayrışıyor. ABD ve Japonya’daki para politikalarının giderek
ayrışması sonucunda, Japon yeni güncelde son 24 yılın en düşük
seviyelerinde seyrediyor. Fed, çarşamba günü, Japonya Merkez
Bankası ise perşembe ve cuma günü para politikası ile ilgili toplantı
gerçekleştirecek. USDJPY paritesi için 135,20 - 135,99 - 136,79
seviyeleri direnç, 133,60 - 132,79 - 132,00 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   136.76

  135.96  

 135.20   

134.43    

 133.63   

  132.83  

   132.06
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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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