
Forex Bülten 23 Haziran 2022

Piyasa Gündemi

Fed Başkanı Powell, yüksek enflasyonu düşürmek için faiz
artışlarının sürmesi gerektiğini ifade ederken, olası bir resesyon
ihtimalini de dışlamadı. Küresel çapta resesyon korkuları ön planda
kalmaya ve risk iştahını üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Bugün küresel çapta öncü PMI rakamları ile TCMB’nin faiz kararı ön
planda olacak. Piyasadaki konsensüs beklentiler ve Gedik Yatırım
olarak bizim beklentimiz faiz oranlarında değişim yapılmayacağı
yönünde şekilleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    14:00 TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    17:00 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

TUİK haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı.
Endeks Haziran'da 63,4 değerini alarak tarihi düşük seviyeye
geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi
de %10 düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi
Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın görüşmesine
ilişkin yayımlanan ortak bildiride, siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik
dahil, ikili ilişkilerde yeni işbirliği döneminin başlamasına yönelik
kararlılık vurgulandı. ABD Hazine Bakan Yardımcısı W. Adeyemo,
Türkiye temasları kapsamında bugün Hazine ve Maliye Bakan
Yardımcısı Yunus Elitaş ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile
görüşmelerde bulunacak. Yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası'nın toplantısı ve metinde verilecek sinyaller
yakından takip edilecek. Genel beklentiler toplantıda faizin %14,00
seviyesinde kalması yönünde şekilleniyor.

Euro Bölgesi

Dün Avrupa Merkez Bankası toplantısı sonrası açıklamalar takip
edildi. Buna göre Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesinde
1970’lerdeki gibi bir stagflasyon beklemediklerini bildirdi. Toplantıda
yüksek enflasyon beklentilerine dikkat çekilerek ekonomik
aktivitenin gelecek yıl artacağı ve 2023 yılının ikinci yarısında
enflasyonun %2'nin altına gerileyeceği ifade edildi. Merkez Bankası
üyelerinden Guinos, bankanın yüksek borçlu ülkelere yardım için
çıkartacağı yeni aracın bir süredir yüksek seyreden enflasyonla
mücadeleye engel olmaması gerektiğini belirtti. Guindos, yeni
aracın detaylarının Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi’nde
görüşülmediğini fakat buna bağlı olacak herhangi bir durumun
tartışılacağını söyledi. Bugün veri takviminde Merkez Bankası aylık
raporu, Avrupa Liderler Zirvesi ve PMI verileri takip edilebilir.

ABD

Dün ABD’de Fed Başkanı Powell’in açıklamaları takip edildi. Powell,
enflasyonu düşürmek için faizleri artırmaya devam edeceklerini
belirtirken Fed üyelerinin çeşitli şoklara karşı çevik olması
gerektiğini belirtti. Powell’ın konuşması büyük ölçüde geçen haftaki
faiz kararında verdiği mesajları yeniden vurguladı. Fed geçtiğimiz
hafta 1994’ten bu yana ilk kez tek seferde 75 baz puanlık faiz artışı
yapmış ve faiz bandını %1,5- 1,75’e yükseltmişti. Yapılan açıklama
piyasalardaki resesyon endişelerini körüklerken, bir sonraki Fed
toplantılarında açıklanacak faiz oranları için beklentileri yükseltti.
Bugün ABD piyasalarında riskli varlıklarda çıkışlar gözlemleniyor.
Gün içinde ABD tarafında birincil veri olarak Başkan Powell’in
yapacağı yeni açıklamalar, ham petrol stoklarına ait rakamlar ve
işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.3573 0.09 0.31 29.50
EURTRY 18.3297 0.06 0.40 21.34
EURUSD 1.0560 -0.08 0.10 -7.17
GBPUSD 1.2246 -0.13 -0.89 -9.51
USDJPY 135.80 -0.32 2.74 17.99

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.8450 2.37 18.75 355.50
Dolar Endeksi 104.2310 1.40 33.20 856.10
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,756.50 -0.17 2.32 -21.06
DAX Yakın Vade 13,085.00 -0.40 0.35 -17.48
Dow Jones Yakın
Vade 30,419.00 -0.17 1.67 -16.03

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,833.98 -0.20 -1.23 0.24
Gram Altın 1,023.45 -0.15 -0.98 30.99
WTI 104.12 0.23 -8.99 37.86
BRENT 107.66 0.42 -8.05 38.43
Bakır 3.91 -0.96 -5.80 -11.70

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.4700 -25.00 -59.00 277.00
Türkiye 10 Yıllık 19.6500 -11.00 -11.00 -467.00
ABD 10 Yıllık 3.1560 -0.90 -3.70 164.20
ABD 2 Yıllık 3.0860 3.00 -1.20 235.60
Almanya 10 Yıllık 1.6400 0.20 -7.60 181.70
Almanya 2 Yıllık 1.0640 0.80 -11.50 169.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.9421 0.18 -0.41 -0.07
USDIDR 14,820.45 -0.09 0.08 4.06
USDTRY 17.3573 0.09 0.31 29.50
USDRUB 55.0000 0.46 -4.14 -26.55
USDBRL 5.1951 0.00 2.79 -6.75
USDCNY 6.7064 0.06 0.05 5.51
USDMXN 20.0377 -0.04 -1.84 -2.36
USDCZK 23.4300 0.07 -0.03 7.08
USDHUF 375.0900 0.14 -0.77 15.51
USDPLN 4.4483 0.03 -0.68 10.26
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Euro/Dolar

ECB dün yayınladığı ekonomik görünüm raporunda Avrupa
ekonomisinin stagflasyon senaryosundan uzakta olduğuna işaret
etti. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos artan tahvil getirilerini
dizginlemek için çıkarılacak yeni aracın enflasyonla mücadeleyi
etkilememesi gerektiğine vurgu yaptı. Fed Başkanı J.Powell ABD
Senatosu'nda gerçekleştirdiği sunumda faiz artışlarının devamını
uygun olacağını düşündüklerini vurgularken, enflasyonu
düşürmekte oldukça kararlı olunduğunu belirtti. Resesyon ihtimalini
dışlamayan Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası risk iştahı
düşük kalmaya devam etti. Paritede toparlanmalarda 1,0626 –
1,0684 ve 1,0763 direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 1,0489
– 1,0411 ve 1,0353 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0741

  1.0692  

 1.0605   

1.0518    

 1.0468   

  1.0419  

   1.0331

GBP/USD

GBPUSD yatay seviyelerde fiyatlanıyor. İngiltere’de Brexit gündemi
paritenin yükselişini sınırlıyor. Dün İngiltere’de TÜFE verisi takip
edildi. Buna göre ülkede enflasyon Mayıs’ta %9,1 ile beklentilere
paralel gerçekleşti. Böylece enflasyon 40 yılın zirvesine ulaştı. Ek
enerji fiyatı artışlarıyla birlikte İngiltere’de enflasyonun daha da
yükselmesi bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası’na göre Ekim
ayında yıllık TÜFE artışı %11'in üzerine çıkabilir. ABD’de ise Fed
Başkanı Powell, enflasyonu düşürmek için faiz artışlarına devam
edeceği mesajını verdi. Bugün PMI verileri ve öğlen saatlerinde Fed
Başkanı Powell’ın konuşması izlenebilir. GBPUSD için 1.2331 –
1.2399 – 1.2484 seviyeleri direnç, 1.2177 – 1.2092 – 1.2023
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

Dün yurt içinde tüketici güven endeksi Haziran’da 63,4 ile endeks
tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Veri Mayıs’ta 67,6 olarak
açıklanmıştı. ABD tarafında ise Fed Başkanı Powell senatoda
konuştu. Powell, ABD’de enflasyonun diğer ülkelere kıyasla taleple
ilgili olduğunu ve talep büyümesini düşürmeye çalıştıklarını belirtti.
Powell, enflasyon hedefinden uzakta olduklarını ve enflasyonun
düşürmek için faiz artışını sürdüreceklerini bildirdi. Açıklanan
verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kaldı. Bugün TCMB faiz
kararını açıklayacak olup, faizlerin sabit bırakılacağını öngörüyoruz.
ABD’de ise Fed Başkanı Powell’ın konuşması, öncü PMI verileri ve
haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. Dolar/TL, bu sabah
saat 08:40 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

Dün ECB ekonomik görünüm raporunu yayınladı. Raporda Avrupa
ekonomisinin stagflasyon senaryosundan uzakta olduğuna işaret
edilirken, ECB Başkan Yardımcısı L. Guindos artan tahvil getirilerini
dizginlemek için çıkarılacak yeni aracın enflasyonla mücadeleyi
etkilememesi gerektiğine vurgu yaptı. Yurt içinde tüketici güven
endeksi haziran ayında 63,4 değerini alarak tarihi düşük seviyeye
geriledi. İçerde bugün gerçekleşecek görüşmeler ve görüşmeye
ilişkin haber akışları takip edilecek. Diğer yandan Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantısı ve metinde verilecek
sinyaller yakından takip edilecek. Genel beklentiler toplantıda faizin
%14,00 seviyesinde kalması yönünde şekilleniyor. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 18,34’lü seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8823

  18.6392  

 18.3249   

18.0106    

 17.7675   

  17.5244  

   17.2101

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 23 Haziran 2022

XAU/USD

Küresel piyasalarda, resesyon ihtimallerinin güçleniyor olması risk
iştahını baskılıyor. Borsalarda satışlara neden oluyor. Ons altında
da bir süredir kararsız seyirler sürüyor. Dün Fed Başkanı Powell'ın
konuşması sonrasında ons altında sınırlı bir yükseliş yaşandı.
Powell, ekonomide resesyon ihtimalinin olabileceğini değerlendirdi.
Son günlerdeki ihtimali güçlendirmiş oldu. Resesyon konusu
bugünde etkisini sürdürebilir. Powell'ın sunumu dün ve bugün
olarak takvimde görülüyor. Bugünkü açıklamalar, dünküne benzer
olması beklenebilir bu nedenle oynaklığa neden olmayabilir. Yine de
takip ediyor olacağız. Powell dışında ABD verileri açıklanacak. Ons
altında 1849$ - 1860$ - 1873$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Aşağıda, 1824$ - 1811$ - 1800$ destek noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,873.46

  1,860.67  

 1,849.13   

1,837.59    

 1,824.80   

  1,812.01  

   1,800.46

DAX Yakın Vade

Avrupa endekslerinde resesyon endişesi devam ediyor. Dün Avrupa
Merkez Bankası toplantısı sonrası açıklamalar takip edildi. Buna
göre Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesinde 1970’lerdeki gibi bir
stagflasyon beklemediklerini bildirdi. Toplantıda yüksek enflasyon
beklentilerine dikkat çekilerek ekonomik aktivitenin gelecek yıl
artacağı ve 2023 yılının ikinci yarısında enflasyonun yüzde 2'nin
altına gerileyeceği ifade edildi. Bugün ülkede PMI verileri, Avrupa
Merkez Bankası aylık raporu ve Buba Başkanı Nagel’in konuşması
takip edilebilir. Ayrıca bugün başlayan ve iki gün sürecek Avrupa
Liderler Zirvesi de önem arz ediyor. DAX son işlem gününde %1,1
düştü. Endeks için 13.197 – 13.310 – 13.437 seviyeleri direnç,
12.957 – 12.830 – 12.717 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

ABD endeksleri ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın
beklenen konuşmasında ekonomide resesyonun bir olasılık
olduğuna dair açıklamaları sonrası günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi %0,15 azalışla 30.483 seviyesine
geriledi. Fed Başkanı Powell'ın resesyon riskini kabul etmesinin
ardından endeksler seans boyunca negatif bir seyir izledi. Powell,
enflasyonu düşürmeye güçlü şekilde bağlı olduklarını ve bunu
yapmak için süratle hareket ettiklerini belirtti. Powell, ülke
ekonomisinde resesyonun kesinlikle bir olasılık olduğunu ancak
bunun istenilen bir sonuç olmadığını dile getirdi. Endeks vadeli
işlemleri yeni güne yatay bir seyirde başlıyor. 30.820 – 31.777 –
31.584 direnç, 30.056 – 29.649– 29.292 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

Hafta başından bu yana beklenen Powell’ın senatodaki
konuşmasında, ilk kez resesyon riskinin dışlanmadığı belirtildi. Fed
Başkanı Jerome Powell’ın resesyon söyleminin ardından risk iştahı
düşük kalmayı sürdürüyor. Avrupa ve Amerikan hisse vadelileri bu
sabah geri çekilmenin devam ettiği inceleniyor. Powell, enflasyonu
düşürmeye güçlü şekilde bağlı olduklarını ve bunu yapmak için
süratle hareket ettiklerini belirtti. Powell, ülke ekonomisinde
resesyonun kesinlikle bir olasılık olduğunu ancak bunun istenilen bir
sonuç olmadığını dile getirdi. Senatodaki konuşmasına bugünde
devam edecek olan Powell’ın TSİ 17:00’daki yorumları takip
edilecek. 3.811 – 3.864 – 3.923 direnç, 3.699 – 3.640 – 3.588
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

Fed Başkanı J. Powell'ın, ekonomide yumuşak inişi başarmanın
zorlu olacağını, resesyon ihtimalinin olduğunu belirtmesi, risk
iştahının zayıflamasına neden oluyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana,
resesyon endişelerinin arttığı ve fiyatlandığı bu ortamda, dünkü
söylemler sonrası bu ihtimalin gerçekleşme olasılığının yüksek
olduğu görülüyor. Ekonomide yavaşlama, daha az petrol tüketimi
anlamına geleceği için petrolde talebi baskılıyor ve fiyatların
gerilemesine neden oluyor. Bu hafta açıklanan API haftalık
stoklarında da 5.6 mn varil artış kaydedildi. Petrol için sınırlı negatif
bir veri olarak yorumlanabilir. Bugün içinde resesyon konusu
gündemde kalmaya devam edebilir. Brent petrol için 106,51$ -
103,05$ - 99,09$ destekler, 113,93$ - 117,89$ - 121,35$ direnç
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   127.00

  124.88  

 122.61   

120.33    

 118.21   

  116.09  

   113.81

USD/JPY

USDJPY paritesinde zirve seviyelerin test edilmesinin ardından
bugün satıcılı bir seyir izleniyor. Ancak genel yükseliş trendinin
korunduğu söylenebilir. Yeni günde de güçlü görünümün korunduğu
söylenebilir. Japonya'da gelecek ay düzenlenecek Danışman
Meclisi (Sangiin) olağan milletvekili seçimleri için kampanya dönemi
başladı. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yükselen ham madde
fiyatlarıyla mücadele politikalarının kampanya dönemine etki etmesi
bekleniyor. Covid-19 ile mücadele, bölgesel tehditlere karşı ulusal
güvenlik politikaları ile olası anayasa değişikliğine yönelik vaatler de
sürece yansıyabilir. USDJPY paritesi için 136,72 – 137,23 – 137,75
seviyeleri direnç, 135,29 – 134,67 – 134,14 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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