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Piyasa Gündemi

Agresif sıkılaşma beklentileri ve resesyon endişeleri son günlerde
risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Bugün sona erecek Fed
toplantısı oldukça kritik olacaktır. Normal şartlarda Fed’in bu
toplantıda 50 baz puan faiz artırımına gitmesi beklenirken, cuma
günü açıklanan enflasyon verisinin ardından 75 baz puanlık bir
artırım ihtimali de telaffuz ediliyor. Fed’in faiz kararı, yayınlanacak
projeksiyonlar ve Powell’ın açıklamaları fiyatlamalar üzerinde
belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    21:00 Fed Faiz Kararı ve Projeksiyonlar Önem: Yüksek
•    21:30 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB bankaların yabancı para yükümlülükleri için tutacağı Türk
lirası tahvillere 5 yıl ve daha uzun vade şartı getirdi. Merkez
Bankası’nın bankaların yabancı para mevduatı için devlet tahvili
tutma zorunluluğu dünkü ihalelerde talebin yönünü tamamen
değiştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 5 yıl vadeli tahvil
ihalesinde net satış 16 milyar TL oldu. İhalede bileşik faiz de
%19,45 olarak kaydedildi. 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilde ihale
öncesi piyasa yapıcılardan gelen 30,7 milyar liralık teklife karşılık,
10 milyar liralık satış yapıldı. İhaleden önce yapılan düzenleme ile
TCMB bankalara vadesine en az 4 yıl kalan ve en az 5 yıl vadeli
olan sabit getirili devlet iç borçlanma senetleri ve Hazine
Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilen kira
sertifikalarının menkul kıymet olarak kabul edileceğini belirtmişti.
Yurt içinde bugün bütçe dengesi rakamları açıklanacak.

ABD

Dün ABD’de birincil veri olarak Üretici Fiyat Endeksi takip edildi.
ÜFE aylık bazda %0,8 yükselirken yıllık bazda ise %10,8’lik bir artış
sergiledi. Mayıs ayında yaşanan artışın yaklaşık üçte ikisinin enerji
fiyatları başta olmak üzere mal fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı
belirtildi. Gıda ve enerji hariç, çekirdek ÜFE’de ise aylık bazda %0,5
artış izlenirken, bir önceki yıla göre artış %8,3 olarak gerçekleşti.
Açıklanan rakamlar enflasyonun Fed’in daha önce tahmin ettiğinden
daha uzun süre yüksek kalmaya devam edeceğinin göstergesi
olarak yorumlanıyor. JPMorgan Chase ve Wells Fargo’nun da
aralarında olduğu bazı bankalar Fed’in bugün açıklayacağı
kararlardan 75 baz puanlık faiz artışı çıkması bekleniyor.
Öngörünün gerçekleşmesi halinde bu artış 1994’ten beri yapılan en
yüksek faiz artışı olarak kayıtlara geçebilir. Günün devamında Fed
tarafından gelecek açıklamalar önem arz ediyor. 

Euro Bölgesi

Artan yakıt ve gıda fiyatları küresel piyasalarda olduğu gibi
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’yı da etkiliyor. Dün
açıklanan verilere göre Almanya enflasyonu son 50 yılın en yüksek
seviyesinde. Nisan ayında %7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta
%7,9’a çıktı. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise % 0,9 arttı. Yüksek
enflasyon yatırımcılarda büyüme kaynaklı endişeleri artırırken
dikkatler Avrupa Merkez Bankasının faiz artırım mesajlarına
odaklanıyor. Temmuz ayında 25 baz puan ile faiz artışına
başlayacağını söyleyen Merkez Bankası, şartlara göre daha agresif
artırımlar yapabileceğini belirtmişti. Bugün akşam saatlerinde
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması takip
edilebilir. 

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.2442 -0.17 0.56 28.66
EURTRY 18.0803 0.50 -1.63 19.69
EURUSD 1.0484 0.65 -2.17 -7.84
GBPUSD 1.2028 0.25 -4.08 -11.12
USDJPY 134.65 -0.61 0.29 16.99

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.6425 2.75 28.00 335.25
Dolar Endeksi 105.0020 -29.90 244.60 933.20
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,756.75 0.54 -8.68 -21.05
DAX Yakın Vade 13,427.00 0.89 -6.96 -15.32
Dow Jones Yakın
Vade 30,485.00 0.36 -7.31 -15.85

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,819.50 0.62 -1.81 -0.55
Gram Altın 1,008.66 0.45 -1.24 29.10
WTI 116.45 -0.03 -3.50 54.18
BRENT 119.20 0.15 -2.92 53.27
Bakır 4.25 0.60 -3.40 -4.17

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.6400 0.00 -113.00 294.00
Türkiye 10 Yıllık 19.6500 -192.00 -236.00 -467.00
ABD 10 Yıllık 3.4130 -6.90 39.10 189.90
ABD 2 Yıllık 3.3520 -7.50 58.60 262.20
Almanya 10 Yıllık 1.7360 -1.70 37.90 191.30
Almanya 2 Yıllık 1.2210 -1.30 53.60 184.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.9487 -0.56 4.20 -0.02
USDIDR 14,739.80 -0.16 1.58 3.50
USDTRY 17.2470 -0.16 0.57 28.68
USDRUB 56.6500 -3.16 -6.36 -24.35
USDBRL 5.1170 0.02 4.43 -8.16
USDCNY 6.7163 -0.37 0.49 5.67
USDMXN 20.5502 -0.18 4.93 0.14
USDCZK 23.6030 -0.64 2.40 7.87
USDHUF 382.0900 -0.87 3.53 17.67
USDPLN 4.4550 -0.41 4.09 10.42
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Euro/Dolar

Almanya'da nisanda %7,4 olan yıllık enflasyon, artan yakıt ve gıda
fiyatlarının da etkisiyle mayısta %7,9 seviyesine çıktı. Euro
Bölgesi’nde ZEW ekonomik güven endeksi ise 28,0 seviyesinde
açıklanarak negatif bölgede kalmaya devam etti. ABD'de üretici
fiyat endeksi mayıs ayında nisan ayına göre %0,8 yükselirken yıllık
bazda yükseliş ise %10,8 oldu. Mayıs ayında yaşanan artışın
yaklaşık üçte ikisinin enerji fiyatları başta olmak üzere mal
fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtildi. Böylece üretici
enflasyonu yüksek seyrini korumaya devam etti. Enflasyonist
endişelerin ön plana çıktığı ortamda Fed’den gelecek mesajlar
önemli olacak. Zayıf seyrin öne çıktığı paritede  1.0468 – 1.0520 –
1.0556 seviyeleri direnç, 1.0380 – 1.0345 – 1.0293 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0816

  1.0791  

 1.0755   

1.0719    

 1.0693   

  1.0668  

   1.0632

GBP/USD

GBPUSD paritesi alçalan kanalının alt bandında fiyatlanıyor. Bu
seviyeden yukarı tepkiler görülebilir. Bu sabah takip edilen karışık
Çin verileri risk iştahını destekliyor. İyimser piyasa havası, güvenli
liman ABD dolarında devam eden ralliyi bastırdı. Bugün
yatırımcıların odağında Fed toplantısı bulunuyor. Ekonomistlerden
Fed’den 50 baz puanlık artırım beklerken pyasalar 75 baz puanlık
artırımı fiyatlıyor. Sürpriz artışlar ABD Dolarına olan talebi artırabilir
ve GBPUSD paritesini baskılayabilir. Perşembe günü ise İngiltere
Merkez Bankasının faiz kararı takip edilecek. İngiltere Merkez
Bankasının 25 baz puan artırım yapması bekleniyor. GBPUSD için
1.2158 – 1.2320 – 1.2432 seviyeleri direnç, 1.1884 – 1.1771 –
1.1610 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2663

  1.2627  

 1.2558   

1.2489    

 1.2452   

  1.2416  

   1.2347

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 15 Haziran 2022

USD/TRY

ABD’de geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen tüketici
enflasyonundan sonra üretici enflasyonu da güçlü kalmaya devam
ediyor. ABD’de mayıs ayı verilerini barındıran ÜFE aylık %0,8 ve
yıllık %10,8 artış gösterdi. Bu bakımdan bu akşam TSİ 21:00’da
Fed’in faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar dikkatle izlenecek.
Ardından TSİ 21:30’da Fed Başkanı J.Powell’ın vereceği mesajlar
takip edilecek. Fed’in faiz kararı öncesi ise gün içerisinde ABD’de
perakende satışlar verisi açıklanacak. Yurt içinde ise bütçe dengesi
izlenecek. Haftaya yükseliş eğiliminde başlayan kurda dün düşük
oynaklıkta yatay seyirlerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Dolar/TL,
saat 08:45 itibariyle 17,24'lü seviyelerden işlem görüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.6843

  16.6135  

 16.5156   

16.4176    

 16.3468   

  16.2760  

   16.1781

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da nisanda %7,4 olan
yıllık enflasyon, artan yakıt ve gıda fiyatlarının da etkisiyle mayısta
%7,9 seviyesine çıktı. Euro Bölgesi’nde ZEW ekonomik güven
endeksi ise 28,0 seviyesinde açıklanarak negatif bölgede kalmaya
devam etti. TCMB bankaların yabancı para yükümlülükleri için
tutacağı Türk lirası tahvillere 5 yıl ve daha uzun vade şartı getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde net
satış 16 milyar TL oldu. ABD’de bugün Fed tarafından gelecek
sinyaller piyasalarda yüksek volatilitenin yaşanmasında etkili
olabilir. Veri akışı tarafında yurt içinde bütçe dengesi, Euro
Bölgesi’nde sanayi üretimi ön planda olacak. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 18,03’lü seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0506

  17.9217  

 17.8099   

17.6981    

 17.5692   

  17.4403  

   17.3284

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 15 Haziran 2022

XAU/USD

Ons altında yatay ve temkinli seyir korunuyor. Dolar endeksi 105
puan üzerinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde de %3,45 çevresinde
seyirler izleniyor. Bugün piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında
olacak. TSİ 21:00'da karar açıklanacak ve ekonomik projeksiyonlar
yayınlanacak. TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip
edilecek. Yoğun bir Fed akşamı, piyasaları bekliyor. Fed'den
beklentiler 50 baz puanlık faiz artırması yönünde ancak en son
gelen enflasyon verisi sonrası fiyatlara 75 baz puan faiz artış
beklentisi de yansıtılmış durumda. Bu nedenle bugünkü karardan
çıkacak sonuç, bu konuya dair belirsizliğin de sona ermesini
sağlayacaktır. Fed kaynaklı ons altında da oynaklık beklenebilir.
Ons altın için 1824 $ – 1841 $ – 1851 $ seviyeleri direnç, 1798 $ –
1788 $ – 1771 $ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,894.09

  1,884.06  

 1,867.48   

1,850.90    

 1,840.87   

  1,830.84  

   1,814.26

DAX Yakın Vade

Almanya’da dün veri takvimi yoğundu. Sabah saatlerinde ülke
enflasyonu beklentilere paralel yıllık %7,9 açıklandı. Avrupa
Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi
ise haziranda önceki aya kıyasla 6,3 puan arttı. Böylece endeks -28
puan seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi verinin -27,5 puan
olması yönündeydi. Alman ekonomisinde toparlanma sinyalleri
izlense de Almanya hisse senedi endeksleri satış baskısından
kaçamadı. DAX günü %0,91 düşüşle tamamladı. Bugün öğlen
saatlerinde Buba Başkanı Nagel’in ve akşam saatlerinde Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşmaları takip edilebilir.
Endeks için 13.606 – 13.762 – 14.878 seviyeleri direnç, 13.219 –
13.063 – 12.958 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

Küresel piyasalar Fed'in kritik faiz toplantısı öncesinde hafta
başındaki olumsuz fiyatlamalardan sıyrılma çabası gösteriyor. Faiz
kararı gününde, ABD vadelilerinde de %1'in altında yükseliş
izleniyor. ABD'de resesyon endişesiyle hafta başında yaşanan sert
kayıpların ardından dün açılışta toparlanma gösteren endeksler,
kapanışa doğru karışık bir seyir izledi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi
Fed kararı öncesi 5 baz puan düşüşle %3,43 seviyesine gerilerken,
Dolar Endeksi'nde de %0,2'lik düşüşle 105 bandında hareket
izleniyor. Faiz kararı sonrası Powell’ın açıklamaları endeks hissiyatı
açısından önem arz ederken, güvercin tonda bir sözlü yönlendirme
endekslerde yeniden pozitif fiyatlamaları beraberinde getirebilir.
30.757 – 31.166 – 31.486 direnç, 30.436 pivot altına geri
çekilmelerde 30.027 – 29.707 – 29.298 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,524.00

  31,199.00  

 30,787.00   

30,375.00    

 30,050.00   

  29,725.00  

   29,313.00

S&P 500 Yakın Vade

Küresel piyasalar, bu akşam açıklanacak olan Fed faiz kararına
odaklandı. Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak
nitelendirdikleri 75 baz puanlık faiz artışı, fiyatlamalara dahil
olduktan sonra bugün para piyasalarında Fed'in faiz kararına ilişkin
en güçlü beklenti konumuna geldi. Piyasa beklentisi 50 ve 75 baz
puan artırım bandında değişiklik gösterirken TSİ 21:30’da Powell’ın
açıklamaları piyasa hissiyatına yön verecek. Resesyon beklentileri,
hafta başından bu yana endekslerde satış baskısını beraberinde
getirmişti. Faiz kararı sabahında ise, vadeli endekslerde yatay
pozitif bir başlangıç gözleniyor. 3.795 – 3.850 – 3.894 direnç, 3.752
pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde 3.697 – 3.653 – 3.598
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,221.42

  4,194.83  

 4,157.67   

4,120.50    

 4,093.92   

  4,067.33  

   4,030.17
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah hafif alıcılı işlem görüyor. Bugün küresel
piyasaların gündeminde Fed toplantısı olacak. TSİ 21:00'da faiz
kararı açıklanacak ve ekonomik projeksiyonlar yayınlanacak.
Sonrasında Fed Başkanı Powell'ın konuşma yapması bekleniyor.
Bu nedenle akşam saatlerinde piyasalarda oynaklık hızlanabilir.
Petrol fiyatları üzerinde de bunun yansımasını görebiliriz. Petrol
fiyatlarının seyrinde son günlerde, Fed'in faiz konusunda atacağı
adımlar, Çin'de salgının seyri etkili oluyor. Bir diğer merak edilen
konuysa, temmuz ayında Suudi Arabistan'a gidecek olan ABD
Başkanı Joe Biden olarak görülüyor. Petrol fiyatları açısından kritik
bir ziyaret olacaktır. Brent petrol için 124.44 $ – 127.93 $– 130.70 $
seviyeleri direnç, 118.18 $ – 115.41 $ – 111.92 $ seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   127.72

  124.20  

 122.39   

120.57    

 117.05   

  113.54  

   111.72

USD/JPY

Küresel piyasalar Fed kararına odaklanırken, diğer büyük merkez
bankalarında da hareketlilik yaşanıyor. Japonya Merkez Bankası
küresel tahvil getirilerinde yükselişin sürdüğü bir ortamda, planlı
tahvil alımlarını daha uzun vadeli olanları kapsayacak şekilde
genişlettiğini açıkladı. BoJ, Japonya 10 yıllık tahvil getirisinin,
tolerans bandının üst seviyesi olan %0,25’in üzerine tırmanmasının
ardından 5-10 yıllık tahvil alımlarını daha önce açıkladığı 500 milyar
yenden 800 milyar yene çıkardı. Ayrıca Japonya Maliye Bakanı
Shunichi Suzuki dün yaptığı bir açıklamada, yen'in son
zamanlardaki hızlı zayıflamasıyla ilgili hükümetin Japonya Merkez
Bankası ile uygun adımları koordine edeceğini söyledi. USDJPY
paritesi için 135,97 – 136,50 – 137,56 seviyeleri direnç, 134,39 -
133,33 - 132,80 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   137.61

  136.54  

 136.01   

135.47    

 134.41   

  133.34  

   132.81
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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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