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Piyasa Gündemi

ECB Başkanı Lagarde dünkü açıklamasında temmuz ve eylül ayları
için faiz artırımına işaret etmeye devam etti. Fed’in 75 baz puanlık
faiz artışı sonrasında küresel çapta merkez bankalarına dair agresif
sıkılaşma beklentileri artış kaydederken, resesyon endişelerinin
daha güçlü bir şekilde telaffuz edildiği görülüyor. Son dönemde
kurumlardan resesyon uyarıları artış kaydederken, resesyon
endişelerinin varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olduğu görülüyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – Cari İşlemler Dengesi Önem: Orta
•    17:00 ABD – İkinci El Konut Satışları Önem: Orta

Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre mayıs
ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı
ayına göre %308,48 artış yaşandı. Yılın ilk 5 ayındaki artış ise
%207 oldu. Suudi Arabistan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4
ülkeye seyahat yasağının kaldırılması yönünde karar aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede,
Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler
ele alındı. Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

ABD

ABD’de resesyona yönelik yorumlar takip edilmeye devam ediyor.
Goldman Sachs ABD’de resesyon riskinin yüksek olduğunu
belirtirken, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini aşağı yönlü
revize etti. Banka, önümüzdeki yıl resesyona girme olasılığının %30
olduğunu söyledi. Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers ise
enflasyonun düşmesi için işsizliğin yükselmesi gerektiğine yönelik
bir açıklama yaptı. Summers, ABD'de enflasyonun düşmesi için beş
yıl boyunca işsizliğin %5'in üzerinde olması gerektiğini dile getirdi.
Summers, 1970 ve 1980'lerdekine benzer agresif sıkılaşma dönemi
çağrısını da yineledi. Açıklamalara bakıldığında enflasyondan
kurtulabilmek için yetkililerin resesyona girme riskini göze
alabilecekleri yorumu yapılabilir. Bugün ABD tarafında mevcut konut
satışları verisi ve Fed üyelerinin konuşmaları birincil veri olarak
takip edilebilir.

Euro Bölgesi

Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması takip
edildi. Lagarde, varlık alım programı kapsamında net alımları 1
Temmuz'da sonlandırmaya karar verdiklerine işaret ederek 25 baz
puanlık artış planladıklarını yineledi. Lagarde, orta vadede
enflasyon görünümünün sürmesi veya bozulması halinde eylül ayı
toplantısında daha büyük bir artışın uygun olacağını vurguladı.
Eylül'den sonra faiz oranlarında kademeli ancak sürekli bir artış
yolunun uygun olacağını tahmin ettiklerini anlatan Lagarde, para
politikasını ayarlama hızının gelen verilere ve orta vadede
enflasyonun nasıl gelişeceğine bağlı olacağına işaret etti. Bugün
merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.3152 -0.11 0.24 29.19
EURTRY 18.2081 -0.07 1.21 20.54
EURUSD 1.0516 0.05 0.95 -7.56
GBPUSD 1.2253 0.02 2.13 -9.45
USDJPY 135.10 0.01 -0.28 17.38

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.7678 5.77 15.28 347.78
Dolar Endeksi 104.3820 -3.90 -91.90 871.20
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,730.00 0.38 -0.18 -21.61
DAX Yakın Vade 13,317.00 0.65 0.07 -16.01
Dow Jones Yakın
Vade 30,263.00 0.38 -0.37 -16.46

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,834.34 -0.23 1.44 0.26
Gram Altın 1,021.20 -0.34 1.70 30.70
WTI 109.47 0.60 -6.02 44.94
BRENT 112.60 0.32 -5.39 44.79
Bakır 4.06 -0.07 -3.79 -8.36

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.7500 -8.00 11.00 305.00
Türkiye 10 Yıllık 19.6500 0.00 -192.00 -467.00
ABD 10 Yıllık 3.2840 4.80 -19.80 177.00
ABD 2 Yıllık 3.2450 5.30 -18.20 251.50
Almanya 10 Yıllık 1.7470 -0.20 -0.60 192.40
Almanya 2 Yıllık 1.1550 0.70 -7.90 178.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.0530 0.09 0.09 0.63
USDIDR 14,816.60 -0.08 0.36 4.03
USDTRY 17.3152 -0.11 0.24 29.19
USDRUB 55.7000 0.36 -4.79 -25.62
USDBRL 5.1891 -0.03 1.43 -6.86
USDCNY 6.6974 0.07 -0.65 5.37
USDMXN 20.2628 -0.12 -1.58 -1.26
USDCZK 23.4660 -0.08 -1.21 7.24
USDHUF 377.4100 -0.13 -2.08 16.23
USDPLN 4.4121 -0.13 -1.37 9.36
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da üretici fiyat
endeksi mayıs ayında %33,6 yükselişle rekor tazeledi. Üretici fiyat
endeksinde yükseliş sürerken, Avrupa Merkez Bankası Yönetim
Konseyi Üyesi M. Kazaks, bankanın nedensiz finansal piyasa
hareketleriyle savaşmaya hazır olduğunu, öte yandan negatif
faizlerden çıkışta yaşanabilecek türbülansı da incelemeye hazır
olması gerektiğini belirtti. ECB Başkanı C. Lagarde faiz
oranlarındaki ayrışma konusunda önceden önlem alınması
gerektiğini vurgularken, temmuz ve eylül toplantılarında faizlerdeki
artışın devam edeceğini belirtti.  ABD’de dün piyasalar kapalı
bulunurken, vadeli endekslerde yatay pozitif seyir ön plandaydı.
Paritede bugün 1.0546 – 1.0581 – 1.0617 seviyeleri direnç, 1.0474
– 1.0439 – 1.0403 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0888

  1.0831  

 1.0725   

1.0620    

 1.0563   

  1.0506  

   1.0400

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1.2300 seviyelerine doğru toparlanmaya çalışıyor.
Risk iştahı arttıkça ABD Dolarına talep azalmasıyla parite destek
buluyor. Dün İngiltere Hazine Bakanı Simon Clarke, İngiliz
ekonomisinin resesyona girmesini beklemediklerini söyledi ve uzun
vadeli görünümün hala olumlu olduğunu savundu. İyimser havayı
yansıtan FTSE 100 Endeksi günü %1,5 yukarıda tamamladı. Yarın
açıklanacak İngiltere enflasyon verisi parite için önem arz ediyor.
GBPUSD için 1.2285 – 1.2323 – 1.2367 seviyeleri direnç, 1.2204 –
1.2160 – 1.2122 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2673

  1.2596  

 1.2455   

1.2315    

 1.2238   

  1.2161  

   1.2021
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USD/TRY

Yurt içinde yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs’ta yıllık yüzde 308,48
artışla 3,824 bin olarak gerçekleşti. Yurt dışı üretici fiyatları endeksi
ise Mayıs’ta aylık yüzde 6,51 ve yıllık yüzde 100,5 düzeyinde artış
kaydetti. Yurt dışı üretici enflasyonu enerji maliyetlerindeki artışın da
etkisiyle üç haneli rakamlarda seyretti. ABD tarafında ise veri akışı
bakımından sakin bir günü geride bıraktık. Açıklanan verilerin
fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Kurda düşük volatilitede
yatay seyirlerin hakim olduğunu gördük. Bugün yurt içinde önemli
bir veri akışı bulunmuyor. ABD tarafında ise ikinci el konut satışları
ön planda olacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:40 itibariyle 17,33’lü
seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 104,39 seviyelerinde
hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.1969

  17.8187  

 17.5074   

17.1961    

 16.8179   

  16.4397  

   16.1284

EUR/TRY

Haftanın ilk işlem günü Almanya’da mayıs ayı üretici fiyat endeksi
takip edildi. Almanya’da üretici fiyat endeksi mayıs ayında %33,6
yükselişle rekor tazeledi. Üretici fiyat endeksinde yükseliş sürerken,
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi M. Kazaks,
bankanın nedensiz finansal piyasa hareketleriyle savaşmaya hazır
olduğunu, öte yandan negatif faizlerden çıkışta yaşanabilecek
türbülansı da incelemeye hazır olması gerektiğini belirtti. ECB
Başkanı C. Lagarde faiz oranlarındaki ayrışma konusunda önceden
önlem alınması gerektiğini vurgularken, faizlerin temmuz ve eylül
ayında arttırılacağını belirtti. Yurt içinde takip edilen önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler izlenebilir. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,20’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.3284

  18.9569  

 18.5910   

18.2251    

 17.8536   

  17.4821  

   17.1162
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XAU/USD

Ons altında yatay seyir korunuyor. Resesyon endişelerinin arttığı ve
risk iştahının azaldığı bu dönemde, ons altında yukarı yönlü sınırlı
tepkiler izlendi. Bu sabah borsalar alıcılı seyrederken, resesyon
endişelerinin hafiflediği görülüyor. Ancak bu konu hala hassasiyetini
koruduğu için olası bir açıklama veya bir verinin açıklanması,
yeniden bu ihtimalleri güçlendirebilir ve risk iştahını zayıflatabilir. Bu
belirsizlik sebebiyle ons altında kararsız kalıyor. Dün ABD piyasaları
tatildi ve önemli bir veri akışı olmadığı için ons altında yatay seyretti.
Bugün ABD açık olacak ancak verilerin etkisi sınırlı kalabilir. Fed
üyelerinden konuşmalar takip edilebilir. Ons altın için 1843.64 $ –
1850.57 $ – 1855 $ seviyeleri direnç, 1832.27 $ – 1827.83 $ –
1820.90 $ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,870.68

  1,863.02  

 1,855.46   

1,847.91    

 1,840.25   

  1,832.59  

   1,825.04

DAX Yakın Vade

Almanya’da ÜFE verisi beklentileri aşarak aylık %1,6 ve yıllık %33,6
oldu. Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması
takip edildi. Lagarde, varlık alım programı kapsamında net alımları
1 Temmuz'da sonlandırmaya karar verdiklerine işaret ederek 25 baz
puanlık artış planladıklarını yineledi. Lagarde, orta vadede
enflasyon görünümünün sürmesi veya bozulması halinde eylül ayı
toplantısında daha büyük bir artışın uygun olacağını vurguladı.
Haftanın kalanında Avrupa Merkez Bankası ve Bundesbank
yetkililerinin konuşmaları izlenebilir. DAX endeksi son işlem gününü
%1,06 artıda tamamladı. Endeks için 13.264 – 13.328 – 13.444
seviyeleri direnç, 13.006 – 12.890 – 12.787 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,875.33

  13,766.67  

 13,594.33   

13,422.00    

 13,313.33   

  13,204.67  

   13,032.33
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Dow Jones Yakın Vade

Haftanın ilk işlem gününde tatil nedeniyle kapalı olan ABD
endekslerinde bugün vadeli işlemlerde %1’e yakın yükseliş
gözleniyor. Ekonomik veri takviminde takip edilecek önemli bir veri
bulunmazken, yetkililerden gelen açıklamalar takip edilecek. Yeni
güne başlarken, Goldman Sachs ABD'de resesyon riskinin içinde
bulunduğumuz dönemde daha yüksek olduğunu belirtirken, ABD
ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini de aşağı çekti. Banka,
ABD'nin önümüzdeki yıl resesyona girme olasılığının %30 olduğunu
belirtti. Banka daha önce bu olasılığın %15 olduğunu ifade etmişti.
30.508 – 30.666 – 30.800 direnç, 29.848 – 29.556 – 29.371 destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,033.00

  31,663.00  

 31,095.00   

30,527.00    

 30,157.00   

  29,787.00  

   29,219.00

S&P 500 Yakın Vade

Tatilden dönen ABD endekslerinde, %1 seviyesinde güne pozitif
başlangıç gözlenirken, endeksler geçtiğimiz haftaki kayıplarını
konsolide etmeye çalışıyor. S&P 500, Mart 2020′den bu yana en
büyük haftalık kaybını gerçekleştirerek geçen hafta %5,8 düştü ve
ayı piyasası bölgesini teyit etti. Powell'ın yönlendirmeleriyle birlikte
makroekonomik verilerdeki işaretlerin de yakından takip edileceği
haftada, enflasyondaki gidişata yönelik ipuçları takip edilecek. S&P
500 Endeksi’nde 3730 direncinin aşılması tepkinin devamı için
izlenebilir. 3.762 – 3.782 – 3.800 direnç, 3.675 – 3.637 – 3.613
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,121.50

  4,075.50  

 3,987.25   

3,899.00    

 3,853.00   

  3,807.00  

   3,718.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne alıcılı başladı. Son günlerde, küresel
piyasalarda resesyon endişelerinin fiyatlara yansıtıldığı görülüyor.
Bu durum petrol talebini de düşürebilir beklentisini güçlendirince,
fiyatlarında geri çekilmesine neden oluyor. Bu sabah biraz bu
endişelerin dağıldığı, borsalarda sabah saatlerinde alımların olduğu
görülüyor. ABD'den gelen açıklamalar, resesyon kaçınılmaz değil
şeklinde olunca, piyasaları olumlu etkilerken, ABD Hazine Bakanı
Yellen'da, Rus petrolüne fiyat limiti getirilmesi için müttefiklerle
görüşmeler yaptıklarını belirtiyor. ABD Başkanı Biden'ın da benzin
fiyatlarını düşürmek için ciddi önlemler almaya başladığı görülüyor.
Bu gelişmeler, petrolü şimdilik destekliyor. Brent petrolde 15.39 $ –
116.40 $ – 118.34 $ seviyeleri direnç, 112.44 $ – 110.50 $ – 109.49
$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   124.56

  123.84  

 122.73   

121.63    

 120.91   

  120.19  

   119.08

USD/JPY

Japon yeninde yükseliş trendi üzerindeki fiyatlamalar devam ediyor.
Yeni haftada dolar endeksindeki güçsüz görünüme rağmen Japon
yeninin yukarı yönlü eğilimini koruduğu söylenebilir. Maliye Bakanı
Shunichi Suzuki yaptığı bir açıklamada, yen'in son zamanlardaki
keskin zayıflamasından endişe duyduğunu ve gerekirse döviz
piyasası hareketlerine uygun şekilde yanıt vereceğini söyledi.
Suzuki, hükümetin zamanlama ve finansman kaynakları gibi
ayrıntılar henüz kararlaştırılmamış olmasına rağmen, ekonominin
kalıcı fiyat artışlarıyla başa çıkmasına yardımcı olacak acil ve
kapsamlı önlemler hazırlayacağını belirtti. USDJPY paritesi için
135,51 – 135,93 – 136,42 seviyeleri direnç, 135,02 – 134,60 –
134,11 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   136.26

  135.41  

 134.89   

134.37    

 133.52   

  132.67  

   132.15
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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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