
Forex Bülten 16 Haziran 2022

Piyasa Gündemi

Fed dünkü toplantısında piyasadaki beklentilerin üzerinde 75 baz
puanlık bir faiz artırımına gitti ve son 28 yılın en sert faiz artırımını
gerçekleştirdi. Yayınlanan projeksiyonlarda Fed üyeleri yıl sonuna
kadar 175 baz puanlık daha faiz artırımına işaret etti. Fed Başkanı
Powell faiz artırımlarının devam edeceğini ifade etti. Önümüzdeki
süreçte enflasyon gelişmeleri ve merkez bankalarının sıkılaşma
adımları risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    14:00 İngiltere – BoE Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek

Türkiye

Merkezi yönetim bütçesi kurumlar vergisi geçici tahsilatının etkisiyle
mayıs ayında 144 milyar TL rekor fazla kaydetti. Rekor fazla da
geçici kurumlar vergisi tahsilatı önemli rol oynadı. Verilere göre
Mayıs ayında bu kalemden 148,3 milyar TL geldi. Ekonomi
yönetiminin son önlemler kapsamında sunduğu yeni ürün gelire
endeksli senetlerde talep toplama süreci 15 Haziran itibariyle
başlayacak. GES'ler için başvurular kamu bankaları aracılığıyla
yapılabilecek. Talep toplama işlemi bir hafta sürecek. Hazine ve
Maliye Bakanlığı'nın bütçe istatistikleri kur korumalı mevduat
ürününün bütçeye maliyetinin Mayıs itibariyle 21 milyar TL'yi
aştığını gösterdi. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi tahvil piyasasında
yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.
Avrupa Merkez Bankası Sözcüsü konseyin dün önceden
planlanmamış bir toplantı yapacağını, toplantıda mevcut piyasa
koşullarının ele alınacağını belirtti. Almanya ile yüksek borçlu güney
Avrupa ülkelerinin 10 yıl vadeli tahvilleri arasında getiri farklarının 2
yılın en yüksek seviyelerine çıkması endişe yaratmıştı. Akşam
saatlerinde konuşan AMB Başkanı Lagarde, AMB'nin enflasyonu
yüzde 2 hedefine geri getirmeye odaklanması ve politikaya mali
kaygıların hakim olmaması gerektiğini söyledi. Yatırımcıların gözü
bugün yapılacak Eurogroup toplantısı ve yarın açıklanacak
enflasyon verilerinde olacak.

ABD

Fed, haziran toplantısında politika faizini 75 baz puan artışla %1,50-
1,75 bandına yükseltti. Böylelikle Fed, 1994 yılından bu yana en
sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. Fed karar metninde, %2'lik
enflasyon hedefine dönme konusunda kararlı olduğuna vurgu yaptı.
Fed yetkilileri, yıl sonuna kadar 175 baz puanlık faiz artışı sinyali de
verdi. Fed'in faiz artışının ardından Wall Street'te ABD'de resesyon
yorumları artmaya başladı. Wall Street kurumları sıkılaşma
sürecinin ekonomik aktiviteye olumsuz etkisi olacağı görüşünde
hemfikir. Öte yandan, dün faiz kararından önce gelen perakende
satış verilerinden de olumsuz sinyaller geldi. Mayıs'ta ABD’de
perakende satışlar 5 ay sonra ilk defa aylık bazda düşüş gösterdi.
Bugün ABD tarafında birincil veri olarak inşaat izinleri, işsizlik
haklarından yararlanma başvuruları ve fed imalat endeksi takip
edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.2787 0.21 0.48 28.92
EURTRY 18.0218 0.07 -1.12 19.31
EURUSD 1.0430 -0.15 -1.78 -8.31
GBPUSD 1.2147 -0.25 -2.79 -10.24
USDJPY 134.21 0.28 -0.12 16.60

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.6575 1.50 -15.50 336.75
Dolar Endeksi 105.0360 29.50 173.50 936.60
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,782.00 -0.30 -5.83 -20.52
DAX Yakın Vade 13,507.00 0.13 -4.84 -14.81
Dow Jones Yakın
Vade 30,586.00 -0.21 -5.20 -15.57

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,832.52 -0.07 -0.83 0.16
Gram Altın 1,017.99 0.12 -0.27 30.29
WTI 113.96 0.38 -4.61 50.88
BRENT 117.37 0.43 -3.50 50.92
Bakır 4.21 0.13 -3.00 -4.99

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.0600 42.00 -205.00 336.00
Türkiye 10 Yıllık 19.7600 11.00 -385.00 -456.00
ABD 10 Yıllık 3.3110 2.20 26.40 179.70
ABD 2 Yıllık 3.2480 2.60 44.10 251.80
Almanya 10 Yıllık 1.6430 0.90 21.00 182.00
Almanya 2 Yıllık 1.0710 0.70 23.90 169.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.8381 0.42 2.23 -0.72
USDIDR 14,746.00 0.35 0.92 3.54
USDTRY 17.2787 0.21 0.48 28.92
USDRUB 56.9500 2.61 -1.39 -23.95
USDBRL 5.0541 -0.06 3.00 -9.28
USDCNY 6.7027 -0.16 0.16 5.46
USDMXN 20.3213 0.31 3.30 -0.98
USDCZK 23.7032 0.09 1.90 8.33
USDHUF 380.7800 0.03 2.29 17.27
USDPLN 4.4762 0.32 3.16 10.95
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Euro/Dolar

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi dün önceden
planlanmamış bir toplantı gerçekleşti. Toplantı sonrasında yeni
krizle mücadele planı hazırlama talimatı verildiği belirtildi. Küresel
piyasalarda dünün öne çıkan majör başlığı Fed’in kararı ve verilen
mesajlardı. Fed haziran toplantısında 75 baz puan faiz artışına
giderek son 28 yılın en sert faiz artış kararını verdi. Fed yetkilileri yıl
sonuna kadar 175 baz puanlık faiz artışı sinyali verirken, büyüme
beklentileri aşağı, enflasyon beklentileri ise yukarı yönlü revize
edildi. Başkan Powell risklerin yukarı yönlü olduğunu faiz artışının
süreceği mesajını verdi. Yüksek volatilitenin kaydedildiği paritede
zayıf seyrin devamında 1,0367 - 1,0289 ve 1,0219 destek, 1,0516 –
1,0586 ve 1,0665 izlenen dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0816

  1.0791  

 1.0755   

1.0719    

 1.0693   

  1.0668  

   1.0632

GBP/USD

GBPUSD paritesinde toparlanma çabası izleniyor. İngiltere, Kuzey
İrlanda Protokolü'nü ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği'nin
başlattığı yeni hukuki sürece tepki gösterdi. Bugün İngiltere Merkez
Bankasının faiz kararı takip edilebilir. İngiltere Merkez Bankasının
25 baz puan faiz artırımına gitmesi öngörülüyor. Öte yandan dün
ABD Merkez Bankası, enflasyon korkularıyla savaşmak için
1994'ten bu yana en büyük faiz artırımını açıkladı. Dolar Endeksi,
Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımına rağmen önceki gün 20 yılın en
yüksek seviyesinden geri döndükten sonra 105,00 seviyesini geri
kazandı. Fed sonrası hamlelerin daha fazla konsolidasyonu
GBP/USD fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Çarşamba günü,
GBPUSD için 1.2255 – 1.2337 – 1.2470 seviyeleri direnç, 1.2039 –
1.1906 – 1.1824 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2663

  1.2627  

 1.2558   

1.2489    

 1.2452   

  1.2416  

   1.2347
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USD/TRY

Yurt içinde bütçe dengesi Mayıs’ta 144 milyar TL fazla verirken,
geçici kurumlar vergisi tahsilatı 148,3 milyar TL ile bütçeye önemli
katkı sağladı. ABD’de ise Fed, politika faizini 75 baz puan artışla
%1,50 – %1,75 aralığına yükseltti. Fed, yıl sonu büyüme
beklentisini %2,8’den %1,7’ye indirirken, enflasyon beklentisini ise
%4,3’ten %5,2 seviyesine çıkardı. Yıl sonu faiz beklentisi ise %3,4
oldu. Fed Başkanı Powell, gelecek toplantılarda faiz artış hızının
verilere bağlı olacağını bildirirken, 75 baz puanlık faiz artışının
enflasyonu kontrol altına almada yardımcı olacağını belirtti. Gün içi
yataya yakın seyirlerin izlendiği kurda, Fed’in faiz artırım kararının
fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bu sabah Dolar/TL, saat 08:45
itibariyle 17,23’lü seviyelerinde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.6843

  16.6135  

 16.5156   

16.4176    

 16.3468   

  16.2760  

   16.1781

EUR/TRY

ECB dün önceden planlanmamış bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı
sonrası paylaşılan açıklamada ECB’nin yeni bir borç krizi
endişelerine karşı, Pandemi Acil Varlık Alım Programı çerçevesinde
alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin yeniden
yatırıma yönlendirmesinde esneklik uygulanacağını ve ayrışmayı
durdurmak için yeni bir araç geliştireceği ifade edildi. Yurt içinde
merkezi yönetim bütçesi kurumlar vergisi geçici tahsilatının etkisiyle
mayıs ayında 144 milyar TL rekor fazla kaydetti. Rekor fazla da
geçici kurumlar vergisi tahsilatı önemli rol oynadı. Fed’in
beklentilerin üzerinde faiz artırışına gitmesinin ardından piyasalarda
volatilite artış kaydetti. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,01’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0506

  17.9217  

 17.8099   

17.6981    

 17.5692   

  17.4403  

   17.3284
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XAU/USD

Ons altın bu sabah yatay seyrediyor. Dün Fed'in faiz kararı takip
edildi. Fed, beklentilerin üzerinde 75 baz puanlık faiz artışını
gerçekleştirdi. Son birkaç gündür 75 bp fiyatlara yansıtıldığı için çok
sürpriz olmadığı görülüyor. Enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü
revizyona gidilirken, temmuz ayı toplantısı içinde 50BP veya 75BP
faiz artışına gidilebileceğine değinildi. Fed sonrası piyasalarda bir
rahatlama izlendi. Enflasyonu kontrol altına almak adına ekonomisi
için kaygılı olmadığını ve faiz konusunda yıl sonuna kadar tavrını
koruyacağı algısını piyasalara yansıtmış oldu. Bugün içinde Fed
etkisi devam edebilir. Ons altın üzerinde Fed sonrası hareketlenme
sınırlı kaldı. Ons altında 1813$ - 1793$ - 1779$ destek noktaları,
1848$ - 1862$ - 1882$ direnç noktaları olarak izlenebilir.

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

Dün Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi önceden
planlanmamış bir toplantı yaptı. Merkez Bankası, yeni bir borç krizi
endişelerine karşı, Pandemi Acil Varlık Alım Programı çerçevesinde
alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin yeniden
yatırıma yönlendirmesinde esneklik uygulanacağını ve ayrışmayı
durdurmak için yeni bir araç geliştireceğini bildirdi. Avrupa Merkez
Bankası Başkanı Lagarde, dün yaptığı konuşmada merkez
bankasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye
odaklanması ve politikaya mali kaygıların hakim olmaması
gerektiğini söyledi. Bugün Bundesbank yetkililerinin konuşmaları
izlenebilir. DAX günü %1,36 artıda tamamladı. Endeks için 13.538 –
13.738 – 14.899 seviyeleri direnç, 13.128 – 12.967 – 12.742
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

Fed'in yükselen enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesinin
ardından endeksler, kapanışta pozitif bir seyir izledi. Banka, haziran
toplantısında politika faizini 75 baz puan artışla %1,50-1,75
aralığına yükseltti. ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon
verisinin yeniden 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından Fed'in
aldığı 75 baz puanlık faiz artırım kararı, 1994’ten bu yana tek
seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu. Kapanışta Dow
Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve %1 artışla
30.668 bandına çıktı. 31.065 – 31.451 – 31.905 direnç, 30.224  –
29.770 – 29.384 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,884.67

  31,446.33  

 31,048.67   

30,651.00    

 30,212.67   

  29,774.33  

   29,376.67

S&P 500 Yakın Vade

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de güncelleyen Fed, bu yıla ilişkin
enflasyon tahminini yükseltirken büyüme beklentilerini düşürdü. Fed
Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından yaptığı basın
toplantısında, yüksek enflasyona karşı Bankanın temmuz
toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini
ifade etti. Powell, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını
öngörüyoruz, bunların hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen
görünümüne bağlı olmaya devam edecek." dedi. ABD endeksleri
yükselişle kapanırken bugün vadeli endeksler, güne yatay negatif
başlıyor. 3.850 – 3.905 – 3.969 direnç, 3.786 pivot seviyesinin altına
geri çekilmelerde 3.731 – 3.667 – 3.612 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 yeni güne yatay başladı. Dün akşam Fed'in faiz
kararı açıklandı. Beklentilerin üzerinde 75BP faiz artışına gidildi.
Faiz artışı talebi baskılar ve fiyatları da rahatsız eder. Ancak dünkü
kararın petrol fiyatlarını çok etkilemediği gözlemleniyor. Dün
Uluslararası Enerji Ajansı 2023 yılına dair beklentilerinde, talebin
artacağına değinirken, arz konusunda yetersiz kalındığını belirtti. Bu
nedenle, petrol fiyatları üzerinde arz sıkıntısı etkisinin daha etkili
olduğunu ve yukarı yönlü harekete neden olduğunu söylemek
mümkün olabilir. Dün açıklanan DOE haftalık stoklarında da artış
var, petrol için sınırlı negatif. Brent petrol için 121,13$ - 123,55$ -
125,24$ direnç noktaları, 117,02$ - 115,33$ - 112,91$ destek
noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   127.72

  124.20  

 122.39   

120.57    

 117.05   

  113.54  

   111.72

USD/JPY

Yen, dolar karşısında Japon ve ABD tahvil getirileri arasındaki
farkın genişlemesiyle tarihi düşük seviyelerinde seyrediyor. Dün Fed
tarafından gelen açıklamaların ve 75 baz puanlık faiz artışının
ardından dolar endeksinde geri çekilme yaşansa da yeni günde
yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Japon hükümeti, değer
kaybeden Japon yenine karşı, Japonya Merkez Bankasına (BoJ)
tedbir çağrısını sürdürüyor. BoJ, şimdiye kadar diğer merkez
bankalarının aksine, para politikasını sıkılaştırma baskısına
direnerek ülkenin para biriminin zayıflamasına izin verirken, yen,
dolar karşısında mart ayından beri %20'ye yakın değer kaybetti.
USDJPY paritesi için 135,08 – 136,37 – 137,17 seviyeleri direnç,
133,00 – 132,21 – 130,92 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   132.60

  131.79  

 131.31   

130.83    

 130.02   

  129.21  

   128.72
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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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