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Piyasa Gündemi

Richmond Fed Başkanı Barkin, faiz oranlarının mümkün olduğunca
hızlı artırılması gerektiğini ifade etti. Bu hafta risk iştahında bir
toparlanma çabası gözlenirken, bu sabah resesyon endişelerinin
yeniden ön plana çıktığı ve fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu
görülüyor. Sıkılaşma ve resesyon endişeleri gündemdeki yerini
korurken, fiyatlamaları şekillendirmeye devam edecektir. Bugün Fed
Başkanı Powell ve Fed üyelerinin açıklamaları piyasaların takibinde
yer alacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta
•    16:30 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Orta

Türkiye

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay başkanlığında dün toplandı. Toplantıda yurt içinde stratejik
tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının
sağlanmasına ilişkin alınacak tedbirlerin ve gıda enflasyonuna
yönelik atılması gereken adımların ele alındığı bildirildi. ABD Hazine
Bakan Yardımcısı W. Adeyemo, Türkiye temasları kapsamında
yarın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ve TCMB
Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığına göre, tahıl koridoruna
ilişkin olarak bu hafta askeri bir heyet detayları görüşmek üzere
Rusya'ya gidecek. Kaynaklar, 10 güne kadar İstanbul'da dörtlü bir
zirve yapılacağını ifade etti. Dörtlü toplantıya Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve BM Genel Sekreteri'nin katılması bekleniyor.Yurt içinde
bugün tüketici güveninin açıklanması beklenirken, diğer yandan
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.
 

ABD

ABD’de resesyona yönelik çeşitli kurumlardan açıklamalar gelmeye
devam ediyor. Morgan Stanley stratejistleri yayımladıkları bir notta,
bu yılki kayıp ile S&P 500 endeksinin %15-20 civarı düşüşle
yaklaşık 3 bin puana inmesini beklediklerini belirtti. Goldman Sachs
stratejistleri de aynı görüşte. Stratejistler hisselerin sadece ılımlı bir
resesyonu fiyatladığını belirterek “hisse senetleri beklentilerde daha
fazla düşüşe karşı kırılgan” yorumunu yaptı. Beyaz Saray ise dün
tam tersi görüşte bir açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine
Jean-Pierre, ülke ekonomisinde şu anda resesyon görmediklerini ve
daha istikrarlı bir ekonomiye doğru geçiş sürecinde olduklarını
belirtti. Bugün ABD tarafında birincil veri olarak Fed Başkanı
Powell’in yapacağı açıklamalar takip edilebilir.

Euro Bölgesi

Küresel piyasalarda resesyon endişeleri devam etmesine rağmen
ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine dair beklentilerle
risk iştahı artıyor. Dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi ticareti
Nisan’da 5,8 milyar euro açık verdi. Bölge ekonomisi 10 yıl sonra ilk
kez Mart ayında 1,6 milyar euro açık vermişti. Kredi derecelendirme
kuruluşu Fitch, Avrupa Merkez Bankasının yüksek borçlu Euro
Bölgesi üyelerine yardımcı olmak için geliştireceği yeni aracın mali
riskleri azaltabileceği, politika seçeneklerinin hala önemli olduğu
belirtildi. Fitch, bu aracın söz konusu ülkelerin kredi itibarını
destekleyeceğini de ekledi. Bugün Avrupa Merkez Bankası
toplantısı ve sonrasında yetkilerin konuşmaları önem arz ediyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.3560 0.11 0.66 29.49
EURTRY 18.2345 -0.11 1.25 20.71
EURUSD 1.0508 -0.22 0.59 -7.63
GBPUSD 1.2241 -0.30 0.52 -9.55
USDJPY 136.42 -0.15 1.93 18.52

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.8213 5.35 17.88 353.13
Dolar Endeksi 104.7370 24.00 -0.40 906.70
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,718.50 -1.35 -1.98 -21.86
DAX Yakın Vade 13,054.00 -1.61 -3.23 -17.67
Dow Jones Yakın
Vade 30,160.00 -1.23 -1.60 -16.74

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,826.56 -0.36 -0.40 -0.17
Gram Altın 1,019.33 -0.25 0.26 30.46
WTI 104.47 -4.51 -7.97 38.32
BRENT 107.76 -4.22 -7.80 38.56
Bakır 3.98 -2.48 -5.29 -10.14

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.7200 -3.00 8.00 302.00
Türkiye 10 Yıllık 19.7600 11.00 11.00 -456.00
ABD 10 Yıllık 3.2380 -4.90 -5.10 172.40
ABD 2 Yıllık 3.1610 -5.40 -6.10 243.10
Almanya 10 Yıllık 1.7200 -5.30 8.60 189.70
Almanya 2 Yıllık 1.1430 0.00 7.90 177.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.9801 0.42 1.32 0.17
USDIDR 14,870.20 0.25 1.19 4.41
USDTRY 17.3560 0.11 0.66 29.49
USDRUB 53.8500 -0.05 -2.97 -28.09
USDBRL 5.1258 0.02 1.36 -8.00
USDCNY 6.7239 0.51 0.15 5.79
USDMXN 20.1893 0.32 -0.34 -1.62
USDCZK 23.4984 0.24 -0.78 7.39
USDHUF 375.7830 0.39 -1.29 15.73
USDPLN 4.4188 0.41 -0.96 9.53
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün cari denge rakamları takip edildi. Euro
Bölgesi’nde dış ticaret, Nisan ayında 5,8 milyar euro açık verdi.
Açıktaki artışta devam eden Rusya ile Ukrayna savaşı, yüksek
enflasyon ve yüksek enerji fiyatları etkili oldu. Böylece
ekonomide yavaşlama lojistik sorunu ve düşüş kaydeden talep
sonrası bölge ekonomisi nisan ayında Ekim 2011 yılı sonrası en
yüksek açığı verdi. ABD’de mevcut konut satışları mayıs ayında
%3,4 azalışla son iki yılın en düşük seviyesinde açıklandı. Küresel
piyasalarda artan enflasyon ve resesyon endişeleri ile yüksek
volatilite kaydedilirken, paritede dalgalı seyir sürüyor. Paritede
1.0575 – 1.0617 – 1.0651 seviyeleri direnç, 1.0465 – 1.0450 –
1.0424 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0741

  1.0692  

 1.0605   

1.0518    

 1.0468   

  1.0419  

   1.0331

GBP/USD

GBPUSD paritesi alçalan kanal içindeki hareketine devam ediyor.
Bugün İngiltere’de enflasyon verisi takip edilecek. Dün İngiltere
Merkez Bankası Baş Ekonomisti Huw Pill, politika yapıcıların
İngiltere'de enflasyonu aşağı çekmek için büyümeden feragat
edeceklerini söyledi. Önümüzdeki aylarda sıkılaştırma sinyali veren
Pill, merkez bankasının daha agresif hareket edeceğini de ifade etti.
ABD’de ise resesyon endişeleri devam etmesine rağmen
ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine dair beklentilerle
risk iştahı artıyor. Artan iştah, ABD Dolarına olan talebi zayıflatıyor.
Bugün Powell’ın konuşması izlenebilir. GBPUSD için 1.2321 –
1.2364 – 1.2404 seviyeleri direnç, 1.2222 – 1.2198 – 1.2156
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2673

  1.2596  

 1.2455   

1.2315    

 1.2238   

  1.2161  

   1.2021

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 22 Haziran 2022

USD/TRY

Yurt içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında gıda tedarik
zincirindeki yüksek fiyat artışları ve fiyat istikrarının sağlanmasına
yönelik tedbirler ile ek bütçe süreci ile ilgili temel unsurlar konuları
dahil birçok konu ele alındı. ABD tarafında ise ikinci el konut
satışları aylık bazda yüzde 3,4 azalışla 5,41 milyon seviyesine
düşerken, ikinci el konut satışları Haziran 2020 tarihinden itibaren
en düşük seviyesine indi. Fed üyesi Barkin, enflasyon üzerindeki
baskıyı azaltacaklarını bildirdi. Açıklanan verilerin fiyatlamalar
üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içinde tüketici güven
endeksi verisi takip edilecek. ABD tarafında ise Fed Başkanı
Powell’ın senatoda yapacağı konuşma izlenecek. Dolar/TL, bu
sabah saat 08:45 itibariyle 17,34’lü seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.6618

  17.4684  

 17.2938   

17.1192    

 16.9258   

  16.7324  

   16.5578

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dış ticaret, Nisan ayında 5,8 milyar euro açık
verdi. Açıktaki artışta devam eden Rusya ile Ukrayna savaşı,
yüksek enflasyon ve yüksek enerji fiyatları etkili oldu. Yurt içinde
dün gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, yurt
içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve
fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin alınacak tedbirlerin ve gıda
enflasyonuna yönelik atılması gereken adımların ele alındığı
bildirildi. Diğer yandan tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler takip edilen
diğer başlık olarak bulunuyor. Yurt içinde bugün tüketici güveninin
açıklanması beklenirken, Avrupa cephesinde ECB yetkililerinin
açıklamaları takip edilebilir. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 18,20’li seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8823

  18.6392  

 18.3249   

18.0106    

 17.7675   

  17.5244  

   17.2101
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XAU/USD

Fed'in enflasyonu düşürmek için atacağı faiz adımları, piyasaları
endişelendiriyor. Fed ve ABD hükümetinden her ne kadar resesyon
beklemedikleri şeklinde açıklamalar gelmesine karşın piyasalar bu
konuda ikna olamıyorlar. Bu sabah, küresel piyasalarda risk iştahı
zayıf seyrediyor. Dünkü alımların ardından bugünkü satışların
nedeni geçtiğimiz hafta artan resesyon endişesi olarak görülüyor.
Bu konu hala masada ve hassasiyetini koruyor. Bu nedenle, bundan
sonraki süreçte resesyonla ilgili ihtimaller, fiyatlara yansımaya
devam edebilir. Bugün Fed Başkanı Powell ve Fed üyelerinin
konuşmaları görülüyor. Gelecek açıklamalar, fiyatlarda oynaklık
yaratabilir. Ons altın için Ons altın için 1841.80 $ – 1850.24 $ –
1856.87 $ seviyeleri direnç, 1820.10 $ – 1816.21 $ – 1811.66 $
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,940.47

  1,908.19  

 1,889.75   

1,871.30    

 1,839.02   

  1,806.74  

   1,788.29

DAX Yakın Vade

Yatırımcıların resesyon endişeleri devam ederken Deutsche Bank
ve Goldman Sachs analistleri, ekonomik küçülme riskinin arttığı
konusunda uyardı. Goldman, enflasyon ve Ukrayna’daki çatışmanın
dünya ekonomisine olan etkilerine değinerek gelecek yıl resesyon
gerçekleşme olasılığını %15’ten %30’a çıkardı. Küresel endeksler,
resesyon endişeleri devam etmesine rağmen ekonomilerde
yumuşak bir iniş yapılabileceğine dair beklentilerle yükseliş
gösteriyor. DAX son işlem gününü %0,2 artıda tamamladı. Avrupa
borsaları otomotiv sektörü öncülüğünde yükseliş kaydetti. Bugün
Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve sonrasında yetkililerin
konuşmaları takip edilebilir. Endeks için 13.361 – 13.496 – 13.574
seviyeleri direnç, 12.936 – 12.840 – 12.762 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,921.33

  13,762.67  

 13,535.33   

13,308.00    

 13,149.33   

  12,990.67  

   12,763.33
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Dow Jones Yakın Vade

Haftanın ikinci işlem gününde, New York borsası günü yükselişle
tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde
değer kazandı ve %2,15 artışla 30.530 seviyesinden seansı kapattı.
Ekonominin resesyona sürükleneceğine dair endişelerle geçen
hafta satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeksler, yeni haftanın ilk işlem
gününde enerji ve teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş gösterdi.
ABD'de tatil dolayısıyla pazartesi günü kapalı olan piyasalarda,
devam eden resesyon endişelerine karşın ekonomide yumuşak bir
iniş yapılabileceğine ilişkin yorumlar pozitif seyirde etkili oldu.30.751
– 30.964 – 31.284 direnç, 30.113 – 29.897– 29.684 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

Fed yetkililerinin açıklamaları  takip edilirken, Richmond Fed
Başkanı Thomas Barkin, temmuz ayında faiz oranlarının büyük
olasılıkla 50 veya 75 baz puan artırılacağı yönündeki
yönlendirmenin makul göründüğünü belirtti. Powell’ın bugün ve
yarın senatoda yapacağı konuşma piyasanın odağında yer alırken
sözle yönlendirmelerin endeksler üzerindeki etkisi takip edilecek.
Haftanın ikinci gününü pozitif bölgede kapatan endekslerde
geçtiğimiz hafta %5,8 değer kaybeden endeks, çeyrek bağlamında
%18,9 düşüş kaydetti. S&P 500 vadelileri bu sabah %1’e yakın
gerileyerek resesyon endişelerinin piyasalara yeniden hakim
olduğunu gösterdi. 3.798 – 3.827 – 3.871 direnç, 3.708 – 3.681 –
3.652 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,984.50

  3,930.50  

 3,840.50   

3,750.50    

 3,696.50   

  3,642.50  

   3,552.50
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Brent Petrol

Küresel piyasalarda, resesyon endişelerinin artması petrol
fiyatlarının yeniden geri çekilmesine neden olmuş durumda. Hafta
başından bu yana, piyasalarda temkinli seyirler izleniyordu. ABD
Başkanı Biden ve ABD Hazine Bakanı Yellen tarafından gelen
açıklamalarda, resesyonun kaçınılmaz olduğuna vurgu yapmışlardı
ve risk iştahının toparlanmasını sağlamışlardı. Ancak bunun kısa
soluklu olduğu görülüyor çünkü bu sabah borsalarda satıcılı seyirler
izleniyor. ABD Başkanı Biden'ın benzin fiyatlarının yükselişini
engellemek için önlemler almaya çalıştığı görülüyor. Bugünde bu
konuda Kongre'ye çağrı yapması bekleniyor. Brent petrol için
112.07 $ – 113.90 $ – 115.51 $ seviyeleri direnç, 107.96 $ pivot
seviyesinin altına geri çekilmelerde; 105.47 $ – 103.72 $ – 102.37 $
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   127.00

  124.88  

 122.61   

120.33    

 118.21   

  116.09  

   113.81

USD/JPY

Japon yeninde yükseliş eğilimi sürüyor. Parite dün 136,00 seviyesini
aşarak yeni zirveler test etti. Yeni günde de güçlü görünümün
korunduğu söylenebilir. Paritede uzun süredir yaşanan yükselişin
ana nedeni olarak Fed’in sert faiz artışlarına devam edeceği
beklentisine karşılık, Japonya Merkez Bankası’nın gevşek para
politikasını desteklemesi gösterilebilir. Yen’de yaşanan düşüşün
hızlandığı ve tahvil faizinin %0,25 üzerine çıktığı dönemlerde tahvil
alımlarıyla piyasaya müdahale edilse de yapılan müdahalelerin
etkisinin parite üzerindeki etkisinin kısa süreli olmadığı belirtilebilir.
USDJPY paritesi için 137,26 – 137.88 – 139,05 seviyeleri direnç,
135,48 – 134,30 – 133,69 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   135.93

  135.21  

 134.81   

134.42    

 133.69   

  132.97  

   132.58
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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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