
Forex Bülten 20 Haziran 2022

Piyasa Gündemi

Geçen hafta Fed’den gelen son yılların en sert faiz artış hamlesi ve
genel olarak merkez bankalarına dair artan agresif sıkılaşma
beklentileri ilerleyen süreçte küresel ekonomilere dair resesyon
endişelerini önemli ölçüde artırıyor. Gündemdeki sıkılaşma ve
resesyon kaynaklı endişelerin küresel risk iştahı ve riskli varlıklar
üzerinde baskı oluşturduğu görülüyor. Küresel çapta tahvil
faizlerinde hız kazanan yükseliş eğilimi ile sıraladığımız ana risk
başlıkları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    16:00 ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Haftanın son işlem günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete
göre, yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket
döneminde %57,92 iken, bu anket döneminde %64,59 oldu.
Dolar/TL için ise yıl sonu beklentiler 18,89'a çıktı. Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hafta sonu gerçekleştirdiği
konuşmasında yerli ve milli imkanlarla yapılacak üretimler
neticesinde dışa bağımlı olunan birçok ürünün sadece Türkiye'de
üretilmeye başlanacağını belirterek "Bu işin cari açığın
azaltılmasına katkısı 16 milyar 500 milyon lirayı bulabilecek." dedi.
Haftanın ilk işlem günü açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Avrupa ülkeleri gaz konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
Haftanın son işlem gününde Fransa’nın Rus doğalgaz şirketi
Gazprom’dan gaz alımı yapmayacağı haberleri takip edildi.
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck ise yazılı açıklamasında gaz
konusunda tüketimin azaltılıp, depolama kapasitesinin artırılması
gerektiğini belirtirken, geçiş süreci için kömür santrallerinin
kullanımına da vurgu yaptı. Cuma günü Euro Bölgesinde yıllık
enflasyon beklentilere paralel %8,1 oldu. Mayıs ayı enflasyonu ise
%0,8 olarak kaydedildi. Bugün Almanya ÜFE verisi takip edilirken
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ve diğer yetkililerin
konuşmaları izlenebilir.

ABD

Küresel piyasalarda geçen hafta gündemin ilk sırasında Fed'in faiz
kararı vardı. Banka 28 yılın ardından ilk kez 75 baz puanlık faiz
artışına gitti. Fed'in ardından birçok merkez bankası da sıkılaşma
adımı attı. Dünyada merkez bankaları dizginlenemeyen enflasyonla
mücadele için 1980 yılından beri ilk kez böylesine agresif bir
sıkılaşma döngüsü içinde. Öte yandan Fed tarafından ABD
Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası
Raporu'nun haziran sayısı yayımlandı. Fed Başkanı Jerome
Powell'ın bu hafta Kongre'de sunacağı raporda, enflasyonun
FOMC’nin uzun vadeli %2'lik hedefinin oldukça üzerinde seyrettiği
aktarıldı. Fed Başkanı Jerome Powell daha önce yaptığı
açıklamalarda, Fed'in enflasyonu %2 seviyesine düşürmeye ciddi
şekilde odaklı olduklarını dile getirmişti. ABD piyasaları Juneteenth
tatili sebebiyle kapalı olacak. Bu hafta Fed yetkililerin konuşmaları
piyasaların seyri açısından dikkatle takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.3428 0.09 0.46 29.40
EURTRY 18.2603 0.41 1.64 20.88
EURUSD 1.0528 0.30 1.16 -7.46
GBPUSD 1.2239 0.13 0.86 -9.56
USDJPY 135.00 0.05 0.42 17.29

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.7100 2.00 29.75 342.00
Dolar Endeksi 104.3820 -26.80 -75.10 871.20
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,683.50 0.21 -1.79 -22.59
DAX Yakın Vade 13,086.00 -0.08 -2.50 -17.47
Dow Jones Yakın
Vade 29,887.00 0.06 -2.10 -17.50

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,841.74 0.11 1.23 0.66
Gram Altın 1,026.92 0.20 1.70 31.44
WTI 108.36 0.02 -8.56 43.47
BRENT 111.47 0.12 -7.43 43.34
Bakır 4.10 0.01 -3.71 -7.56

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.8300 -23.00 2.00 313.00
Türkiye 10 Yıllık 19.6500 5.00 -271.00 -467.00
ABD 10 Yıllık 3.2360 0.10 -13.70 172.20
ABD 2 Yıllık 3.1920 0.00 -17.90 246.20
Almanya 10 Yıllık 1.6580 -0.60 2.20 183.50
Almanya 2 Yıllık 1.0770 -0.70 -8.00 170.50

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.9691 -0.37 -1.05 0.10
USDIDR 14,840.50 0.01 0.38 4.20
USDTRY 17.3428 0.09 0.46 29.40
USDRUB 56.5500 -0.79 -1.67 -24.48
USDBRL 5.1537 0.00 0.72 -7.50
USDCNY 6.6821 -0.52 -1.07 5.13
USDMXN 20.2955 -0.21 -0.80 -1.11
USDCZK 23.4865 -0.31 -1.18 7.34
USDHUF 379.2350 -0.44 -1.46 16.79
USDPLN 4.4433 -0.33 -0.58 10.13
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde mayıs ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki
artışın etkisiyle %8,1 seviyesine ulaştı. Son dönemde Avrupa'da
temel gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlarda
yükseliş öne çıkıyor. ABD’de mayıs ayında sanayi üretimi %0,2
artarak beklentilerin altında yükseliş kaydetti. İmalat sanayi üretimi
aylık %0,1 düşerken, kapasite kullanımı ise %79 yükseldi. Fed,
ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası
Raporu'nda enflasyonun birçok ekonomide yükselmeye devam
ettiğini belirterek, fiyat istikrarını sağlama taahhütlerinin koşulsuz
olduğunu vurguladı. Yüksek volatilitenin kaydedildiği paritede bu
sabah pozitif seyir kaydedilirken, 1,0556 - 1,0616 ve 1,0672
seviyeleri direnç, 1,0440 – 1,0384 ve 1,0324 izlenecek destek
seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0830

  1.0789  

 1.0753   

1.0717    

 1.0676   

  1.0635  

   1.0599

GBP/USD

GBPUSD paritesi toparlanma çabasını sürdürüyor. Piyasa
beklentisine göre İngiltere’de enflasyonun %9,1 olması öngörülüyor.
Bu beklenti geçen hafta 25 baz puan faiz artıran İngiltere Merkez
Bankasını Temmuz toplantısında şahinleştirebilir. İngiltere'de
enflasyonun yükseldiğine dikkat çeken JPMorgan analistleri ülke
ekonomisinin 1-2 yıl içinde resesyona girebileceğine dair uyarıyor.
JPMorgan, BoE'nin faizi %3'e kadar çıkarması halinde resesyonun
daha olası hale geleceğini de belirtti. Bugün PPK üyelerinin
konuşmaları izlenebilir. ABD piyasaları resmi tatil sebebiyle bugün
kapalı. GBPUSD için 1.2328 – 1.2437 – 1.2515 seviyeleri direnç,
1.2140 – 1.2062 – 1.1953 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2672

  1.2635  

 1.2587   

1.2540    

 1.2503   

  1.2466  

   1.2418
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USD/TRY

Geçen hafta kurda düşük volatilitede yükseliş eğilimlerinin devam
ettiğini gördük. Yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi
verilerine göre katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde
57,92’den yüzde 64,59 seviyesine yükselirken, yıl sonu Dolar/TL
beklentisi ise 17,57 TL seviyesinden 18,89 TL seviyesine yükseldi.
ABD tarafında ise mayıs ayı sanayi üretimi aylık %0,2’lik artış ile
beklentilerin altında kaldı. İmalat üretimi ise %0,1 oranında daraldı.
Fed Başkanı Powell, Fed’in enflasyon artış hızının %2 seviyesine
düşürmeye odaklandığını bildirirken, Fed üyesi Mester ise resesyon
risklerinin yükseldiğini belirtti. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi
sınırlı kaldı. Haftaya hafif yükselişle başlayan Dolar/TL kuru, saat
08:45 itibariyle 17,35’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.7508

  17.4752  

 17.3119   

17.1485    

 16.8730   

  16.5974  

   16.4341

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde cuma günü enflasyon rakamları günün majör
başlığıydı. Bölgede mayıs ayında yıllık enflasyon enerji
fiyatlarındaki artışın etkisiyle %8,1 seviyesine ulaştı. Avrupa'da
temel gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlarda
yükseliş sürüyor. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Ankete
göre, yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket
döneminde %57,92 iken, bu anket döneminde %64,59 oldu.
Dolar/TL için ise yıl sonu beklentiler 18,89'a çıktı. Bugün Avrupa
cephesinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde ve diğer
yetkililerin açıklamaları öne çıkarken, yurt içinde gündeme dair
gelişmeler izlenecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,26’lı seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.4635

  18.3698  

 18.2780   

18.1862    

 18.0925   

  17.9987  

   17.9069
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XAU/USD

Spot piyasada ons altın 1834-1846$ aralığında yatay seyrediyor.
Dolar endeksi 104,00 puanda seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi
%3,00 seviyesinin üzerinde. Ons altın bir süredir kararsız seyirlerini
sürdürüyor. Fed nedeniyle resesyon endişelerinin artması,
piyasalarda risk iştahının zayıflamasına neden oluyor. Fed'in
enflasyonu düşürmek için faiz artışına devam edeceğini belirtmesi,
resesyon ihtimallerini güçlendirmeye devam edecektir. Bu nedenle
bir süre daha ons altın üzerinde de kararsız seyirlerin sürmesine
neden olabilir. Bu hafta Fed üyelerinin konuşmaları, ons altın için
takip edilebilir. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Ons altında 1830$ - 1820$ - 1807$ destek noktaları,
1853$ - 1867$ - 1877$ direnç noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,875.30

  1,867.49  

 1,860.29   

1,853.09    

 1,845.28   

  1,837.47  

   1,830.27

DAX Yakın Vade

Düşük risk iştahı küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. Haftanın son
işlem gününde Avrupa’da gaz tedarikine dair gelişmeler takip edildi.
Fransa, Rusya’dan doğalgaz alımını sonlandırırken Almanya
Ekonomi Bakanı Habeck gaz konusunda tüketimin azaltılıp,
depolama kapasitesinin artırılması gerektiğini belirterek geçiş süreci
için kömür santrallerinin kullanımına vurgu yaptı. Euro bölgesinde
TÜFE beklentilere paralel %8,1 oldu. Bugün Almanya’da ÜFE verisi
takip edilebilir. İlerleyen saatlerde ise Avrupa ve Almanya Merkez
Bankası yetkililerinin konuşmaları izlenebilir. DAX endeksi son işlem
gününü %0,67 artıda 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
   14,397.67

  14,263.33  

 14,006.67   

13,750.00    

 13,615.67   

  13,481.33  

   13,224.67

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 20 Haziran 2022

Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri, düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşırken,
gözler bu hafta Fed Başkanı Powell'ın çarşamba ve perşembe günü
sırasıyla Senato ve Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı
açıklamalara çevrildi. Ülkede açıklanan mayıs ayı enflasyonunun
beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından geleceğe yönelik
belirsizliklerin artması fiyatlamaları zorlaştırırken, Powell'ın bu hafta
yapacağı yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması
bekleniyor. Geçtiğimiz hafta sert geri çekilmeler gözlenen endeksler
bugün tatil dolayısıyla kapalı olacak. 30.217 – 30.499 – 30.788
direnç, 29.646 – 29.357 – 29.076 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,011.33

  32,678.67  

 32,033.33   

31,388.00    

 31,055.33   

  30,722.67  

   30,077.33

S&P 500 Yakın Vade

Powell'ın yönlendirmeleriyle birlikte makroekonomik verilerdeki
işaretlerin de yakından takip edileceği haftada, enflasyondaki
gidişata yönelik ipuçları takip edilecek. ABD'de geçtiğimiz hafta
açıklanan makroekonomik verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
yıllık %10,8 artışla beklentilerin gerisinde kaldı. Ülkede perakende
satışlar ise mayısta öngörülerin aksine %0,3 geriledi. Söz konusu
gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda %5,79, Nasdaq
endeksi %4,78 ve Dow Jones endeksi %4,79 değer kaybetti. Fed'in
şahin tutumunun ülkeyi resesyona sokacağına ilişkin endişeler
piyasalardaki satış baskısında ana faktör olurken, ABD'de piyasalar
pazartesi günü tatil dolayısıyla kapalı olacak. 3.717 – 3.752 – 3.791
direnç, 3.643 – 3.604 – 3.569 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,231.58

  4,187.92  

 4,102.08   

4,016.25    

 3,972.58   

  3,928.92  

   3,843.08
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya yatay başladı. Fed'in faiz artışı
nedeniyle resesyon endişelerinin artması, petrol fiyatlarının sınırlı
da olsa geri çekilmesine neden oldu. Son günlerde, resesyon
ihtimallerinin güçlenmesi sebebiyle risk iştahı zayıf seyrediyor ve
petrol fiyatları üzerinde de baskı yaratmaya devam ediyor. Bir süre
daha resesyon fiyatlamalarının petrol fiyatları üzerinde etkili olması
beklenebilir. ABD Enerji Bakanı yapmış olduğu açıklamasında,
talepte yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklediklerini ifade etti.
Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı görülmüyor. Bu nedenle
veri bazlı hareket görülmeyebilir. Brent petrol için 119,11$ - 124,92$
- 128,61$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde,
109,61$ - 105,92$ - 100,11$ destek noktaları olarak görülüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   128.08

  125.69  

 124.24   

122.78    

 120.39   

  118.00  

   116.54

USD/JPY

Japonya Merkez Bankası (BOJ) geçen hafta gerçekleştirdiği
toplantıda gevşek para politikasını korumaya devam etti.
Beklentilere paralel şekilde BOJ, getiri eğrisi kontrolü ve varlık
alımlarına yönelik politika ayarlarını mevcut seviyelerinde korudu.
Politika denge faizi -%0,1'de bırakıldı. Japon yeninin geçtiğimiz
hafta dolara karşı 24 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin
ardından BOJ’un, yakından izlenmesi gereken riskler listesine
yabancı para birimlerini de eklemesi dikkat çekti. Japonya Merkez
Bankası'na Japonya Başbakanı Kishida'dan destek geldi. Kishida,
merkez bankasının gevşeyici para politikasının kalması gerektiğini
söyledi. Bugün ABD piyasaları kapalı. USDJPY paritesi için 136,19
– 137,44– 139,47 seviyeleri direnç, 132,91 – 130,89 – 129,64
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   136.89

  135.68  

 134.97   

134.26    

 133.05   

  131.84  

   131.13
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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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