
Forex Bülten 17 Haziran 2022

Piyasa Gündemi

Enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının agresif sıkılaşma
adımları küresel çapta resesyon endişelerini ön planda tutmaya ve
risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Son günlerde
resesyon endişeleri daha ciddi bir şekilde telaffuz edilirken, bu
durum riskli varlıklarda satış baskını artırıyor. İlerleyen süreçte de
enflasyon gelişmeleri, merkez bankalarının kararları ve küresel
ekonomik görünüm risk iştahı üzerinde belirleyici olacak ana konu
başlıklarıdır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    15:45 Fed Başkanı Powell Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, nisan sonu
itibariyle 163 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021 yıl sonuna göre
borç 5,3 milyar dolar azalış kaydetti. Konut fiyatları nisan ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127 artış gösterirken, aylık artış
ise yüzde 10,2 oldu. TCMB net döviz rezervi 10 Haziran haftasında
8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Brüt rezervler ise 102,5 milyar
dolar olarak kaydedildi. Geçen hafta kur korumalı mevduat toplamı
962,9 milyar TL oldu. Yabancılar geçen hafta nette 85 milyon
dolarlık tahvil, 316 milyon dolarlık ise hisse senedi satışı
gerçekleştirdi. Döviz mevduatı pariteden arındırılmış olarak gerçek
kişilerde 1,3 milyar dolar azalış gösterirken, tüzel kişiliklerde 472
milyon dolar artış gösterdi. Bugün TCMB piyasa katılımcıları anketi
izlenecek.

ABD

ABD'de 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyon ve Fed'in
enflasyonla mücadele için başlattığı agresif sıkılaşma döngüsü
ülkede resesyon endişelerini artıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın
dün faiz kararlarının ardından yaptığı açıklamaları piyasada daha
az şahin algılanmış ve küresel piyasaların ilk tepkisi pozitif olmuştu.
Ancak yükselen resesyon endişeleri sebebiyle bu toparlanmanın
kısa vadeli olduğu söylenebilir. Öte yandan dün ABD tarafında
birincil veri olarak, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriler
takip edildi. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde
bulunanların sayısı, 11 Haziran ile biten haftada önceki haftaya
kıyasla 3 bin kişi azalarak 229 bine indi. Bugün ABD’de saat Fed
Başkanı Powell’in konuşması takip edilebilir.

Euro Bölgesi

Küresel piyasalarda resesyon endişeleri tekrar gündeme gelirken
Euro Bölgesinde de enflasyonla mücadelede yeni adımlar atılmaya
başlandı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, geçtiğimiz
günlerde tanıttığı yeni kriz karşıtı enstrümanın AB üyesi ülkelerin
borçlanma maliyetlerinin çok fazla veya hızlı artması durumunda
devreye gireceğini söyledi. Lagarde enstrümanın, tahvil
getirilerindeki makasın belirli eşiğin ötesine geçmesi veya piyasa
hareketlerinin belirli bir hızı aşması durumunda devreye
girebileceğini belirtti. Ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın
duyurduğu yeni aracın piyasa stresini azaltmasının yanında
bankanın öngörülenden daha hızlı faiz artışına olanak
sağlayacağını belirtti. Bugün açıklanacak TÜFE verisi faiz
artırımlarına dair ipucu verebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.3139 0.06 1.14 29.18
EURTRY 18.2000 -0.31 1.05 20.49
EURUSD 1.0511 -0.36 -0.06 -7.60
GBPUSD 1.2285 -0.57 -0.24 -9.22
USDJPY 134.03 1.40 -0.29 16.45

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.6900 3.25 -10.25 340.00
Dolar Endeksi 104.3300 43.10 14.00 866.00
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,685.75 0.39 -5.47 -22.54
DAX Yakın Vade 13,055.00 0.12 -5.05 -17.67
Dow Jones Yakın
Vade 30,029.00 0.37 -4.33 -17.11

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,846.70 -0.54 -1.31 0.93
Gram Altın 1,027.94 -0.55 -0.21 31.57
WTI 114.42 0.02 -3.22 51.50
BRENT 117.24 0.14 -2.57 50.76
Bakır 4.13 -0.52 -4.20 -6.74

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 19.6000 -16.00 -612.00 -472.00
ABD 10 Yıllık 3.2450 5.20 8.30 173.10
ABD 2 Yıllık 3.1550 5.70 9.00 242.50
Almanya 10 Yıllık 1.7200 0.40 20.20 189.70
Almanya 2 Yıllık 1.1660 -1.30 19.10 179.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.9747 -0.21 0.68 0.14
USDIDR 14,805.60 -0.02 1.30 3.96
USDTRY 17.3139 0.06 1.14 29.18
USDRUB 56.5500 -1.44 -1.87 -24.48
USDBRL 5.0540 0.00 1.34 -9.29
USDCNY 6.6997 -0.05 -0.14 5.41
USDMXN 20.4783 0.32 2.53 -0.21
USDCZK 23.5072 0.30 0.09 7.43
USDHUF 379.0620 0.28 0.20 16.74
USDPLN 4.4791 0.01 2.22 11.02
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Euro/Dolar

ABD’de yüksek seyreden enflasyon ve Fed’e ilişkin artan agresif
sıkılaşma beklentileriyle geçen haftanın son bölümünden bu hafta
ortasına kadar aşağı yönlü bir seyrin izlendiği ve 1,0360 seviyesinin
test edildiği paritede dün toparlanma eğilimi ön plana çıktı. ECB
Başkanı Lagarde dünkü açıklamasında ECB’nin yeni kriz karşıtı
aracının üye ülkelerin borçlanma maliyetlerinin çok fazla veya hızlı
artması durumunda devreye gireceğini söyledi. Enflasyon
gelişmeleri ile ECB ve Fed’in ilerleyen süreçte atacağı adımlar
yakından izlenecek ve fiyatlamaları belirleyecektir. Dün 1,06
seviyesini test eden Euro/Dolar paritesinde bu sabah bir miktar geri
çekilme gözleniyor. Paritede 1.0642 – 1.0731 – 1.0862 seviyeleri
direnç, 1.0421 – 1.0291 – 1.0201 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0816

  1.0791  

 1.0755   

1.0719    

 1.0693   

  1.0668  

   1.0632

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası (BoE) dün politika faizini 25 baz puan
artışla %1,25 seviyesine çıkardı. Böylelikle birbirini izleyen beşinci
toplantıda da faiz artırılmış oldu. Faiz artırımı beklentiler dahilinde
gerçekleşti. BoE, enflasyonist baskıların belirtilerine karşı özellikle
tetikte olunacağını ve gerekirse tepki olarak güçlü bir şekilde
hareket edileceğini belirtti. ABD’de ise Fed’in 75 baz puanlık faiz
artırımından sonra piyasalarda resesyon endişeleri gündeme geldi.
Büyüme kaynaklı endişeler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken dolar
endeksi bu sabah 104 seviyelerinde bulunuyor. GBPUSD için
1.2492 – 1.2632 – 1.2857 seviyeleri direnç, 1.2126 – 1.1900 –
1.1760 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

ABD’de 11 Haziran ile biten haftada işsizlik maaşı başvuruları 229
bin olarak gerçekleşti. Ülkede konut başlangıçları Mayıs’ta 1,549
bin; inşaat izinleri ise 1,695 bin ile beklentilerin altında kaydedildi.
Yurt içinde konut fiyatları Nisan’da yıllık %127 artış gösterdi. Geçen
hafta döviz mevduatı pariteden arındırılmış olarak gerçek kişilerde
1,3 milyar dolar azalış gösterirken, tüzel kişiliklerde 472 milyon
dolar artış gösterdi. TCMB’nin swap dahil net döviz rezervi 10
Haziran haftasında 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, brüt
rezervler ise 102,5 milyar dolar oldu. Açıklanan verilerin
fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Dün kurda düşük volatilitede
yükseliş eğilimleri görüldü. Bu sabah Dolar/TL, saat 08:45 itibariyle
17,30’lu seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.6843

  16.6135  

 16.5156   

16.4176    

 16.3468   

  16.2760  

   16.1781

EUR/TRY

Dün ECB üyelerinin açıklamaları izlendi. ECB üyesi Guindos, 25
Temmuz ECB toplantısında 25 baz puan faiz artışını hedeflediklerini
bildirirken, bir diğer ECB üyesi Visko ise enflasyonun talepten
kaynaklanmadığını, fiyat artışlarını daha çok enerji ve doğal gaz
fiyatları tarafından tetiklendiğini belirtti. ECB üyesi Schnabel ise
enflasyon beklentilerinin çıpalandığını ve yakında faiz artışına
gideceklerini söyledi. Yurt içinde ise konut fiyatları nisan ayında
yıllık yüzde 127 seviyesine ulaşarak yeni en yüksek fiyat artışı
gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonu verisi takip
edilecek. Yurt içinde ise TCMB piyasa katılımcıları anketi izlenecek.
Euro/TL, bu sabah saat 08:45 itibariyle 18,21’li seviyelerden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.0506

  17.9217  

 17.8099   

17.6981    

 17.5692   

  17.4403  

   17.3284
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XAU/USD

Küresel piyasalarda Fed etkisi sürüyor. Çarşamba günü karar
sonrası piyasalar üzerinde daha ılımlı seyirler izlenirken, ons altın
tarafında da etkisi sınırlı kalmıştı. Ancak Fed'in faiz konusundaki
şahin tavrı, resesyon ihtimallerini yeniden güçlendirdi. Bu da dün
borsalarda satışların derinleşmesine neden oldu. Dün risk iştahı
zayıf bir gündü. Bu sabahta tepki alımları izleniyor. Resesyon
endişeleri devam ettiği sürece küresel anlamda risk iştahı baskı
altında kalmaya devam edebilir. Ons altın spot piyasada dün ve bu
sabah 1855$ seviyesinde direnç oluşturmuş durumda. Bu seviye
aşılamadığı için yükselişinde zorlanıyor. Bugün Fed Başkanı
Powell'ın konuşması takip edilebilir. Ons altında 1870.96 $ –
1885.17 $ – 1912.85 $ seviyeleri direnç, 1829.07 $ – 1801.39 $ –
1787.18 $ 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

Küresel piyasalarda resesyon endişeleri tekrar gündeme gelirken
Avrupa borsalarında da satıcılı seyir takip edildi. Avrupa Merkez
Bankası Başkanı Lagarde, enflasyonla mücadelede yeni kriz karşıtı
enstrümanın AB üyesi ülkelerin borçlanma maliyetlerinin çok fazla
veya hızlı artması durumunda devreye gireceğini söyledi. Lagarde
enstrümanın, tahvil getirilerindeki makasın belirli eşiğin ötesine
geçmesi veya piyasa hareketlerinin belirli bir hızı aşması
durumunda devreye girebileceğini belirtti. Ekonomistler, Avrupa
Merkez Bankası'nın duyurduğu yeni aracın piyasa stresini
azaltmasının yanında bankanın öngörülenden daha hızlı faiz
artışına olanak sağlayacağını belirtti. DAX günü %3,31 ekside
tamamladı. Endeks için 13.346 – 13.727 – 13.940 seviyeleri direnç,
12.752 – 12.538 – 12.158 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

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyona karşı
agresif faiz artırımına gitmesinin ülke ekonomisini resesyona
sürükleyeceğine dair endişelerle günü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kaybetti
ve %2,42 azalışla 29.927 bandına gerileyerek Ocak 2021'den bu
yana ilk kez 30 bin puanın altına düştü. Fed'in faiz kararının
ardından son 11 yılın zirvesinden gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil
faizi ise bu sabah itibari ile %3,24 seviyelerinde. Yeni işlem
gününde endekslerin yeniden toparlanma çabası içinde olduğu
görülüyor. ABD endeksleri vadeli işlemlerde % 1’e yakın yükseliyor.
30.699 – 31.419 – 31.905 direnç, 29.493 – 29.007 – 28.287 destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,867.33

  31,401.67  

 30,660.33   

29,919.00    

 29,453.33   

  28,987.67  

   28,246.33

S&P 500 Yakın Vade

Küresel piyasalarda Fed sonrası toparlanma kısa sürdü. Wall Street
endeksleri Perşembe gününü ekside tamamladı. S&P 500 %3,25
düşüşle, Aralık 2020’den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar
indi. Fed'in 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmesinin
ardından artan resesyon korkularının etkisiyle endeksler gün boyu
negatif bir seyir izledi. Yeni günde, Avrupa tarafından gelecek haber
akışı takip edilecekken ekonomik takvim sakin olarak görünüyor.
S&P 500 endeksi ocak ayındaki zirvesinden yaklaşık %24, Nasdaq
endeksi ise kasım ayındaki zirvesinden yaklaşık %34 gerileyerek
teknik açıdan ayı piyasasını teyit etti. 3.794 – 3.909 – 3.985 direnç,
3.718 pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde 3.603 – 3.527 –
3.412 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

Küresel piyasalarda, bu haftaki Fed toplantısı sonrasında resesyon
endişelerinin artması, borsalarda dünkü satışların hızlanmasına
neden olmuştu. Resesyon ihtimali, petrolde de talebi olumsuz
etkileyebilir. Bu da petrol fiyatlarını baskılamış durumda. İran
nükleer anlaşma görüşmelerine dair bir haber akışı görülmezken,
ABD'nin İran'ın petrokimya ürünlerinin ihracatında rol oynayan Çin
ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iki şirkete yaptırım uyguladığı
belirtildi. İran petrolünün piyasaya yeniden gelmesi kısa vade için
iyice zorlaşmış durumda. Bu da arz sıkıntısının devam edeceğini
gösteriyor. Bugün içinde Fed etkisi devam edebilir bu nedenle
küresel piyasaların seyri takip edilmeli. Brent petrolde 121.05 $ –
123.00 $– 125.75 $ seviyeleri direnç, 116.35 $ – 113.60 $ – 111.65
$ destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   127.72

  124.20  

 122.39   

120.57    

 117.05   

  113.54  

   111.72

USD/JPY

Fed, İsviçre ve İngiltere merkez bankaları politika faizlerinde bu
hafta artış kararı alırken, Japonya Merkez Bankası teşvik edici para
politikası duruşunu değiştirmedi. Banka, yende ve Japon
tahvillerindeki baskıya rağmen politika faizini-%0,1 seviyesinde
tuttu. Bloomberg anketine katılan ekonomistler de bankanın faizi
sabit tutmasını bekliyordu. Banka 10 yıllık tahvil getiri hedefini de
%0 seviyesinde korudu. Beklentiler paralelinde banka getiri eğrisi
kontrolü ve varlık alımları ile ilgili politika duruşunda da değişikliğe
gitmedi. Kararın ardından Japon yeni dolar karşısında %2'ye yakın
değer kaybederek 134,46 seviyesini gördü. USDJPY paritesi için
134,69 – 135,97 – 137,28 seviyeleri direnç, 132,79 – 130,91 –
129,61 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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