
Forex Bülten 24 Haziran 2022

Piyasa Gündemi

Küresel çapta merkez bankalarının atacağı sıkılaşma adımları,
ekonomik veriler ve resesyon endişeleri risk iştahını ve fiyatlamaları
şekillendirmeye devam edecektir. TCMB dünkü toplantısında
beklentilere paralel faiz oranlarında bir değişime gitmedi ve politika
faizini %14,00 olarak korudu. TCMB, makroihtiyati politika setinin
uygulanmaya devam edeceğini ifade ederken, BDDK’dan dün
piyasa kapanışından sonra konut kredilerinde tutar bazlı
limitler açıklandı. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Reel Kesim Güven Endeksi Önem: Orta
•    17:00 ABD – Yeni Konut Satışları Önem: Orta 

Türkiye

TCMB haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında son 5
toplantısında olduğu gibi değişikliğe gitmedi. Karar metninde politika
çerçevesinin gözden geçirilmesi sürecinin devam ettiği
kaydedilirken, güçlendirilen makroihtiyati politika setini kararlılıkla
uygulanacağı, gerekmesi durumunda ilave tedbirlerin uygulamaya
alınacağı vurgulandı. Merkez Bankası'nın politika faizini %14
seviyesinde tutması sonrası piyasaların yönünde ve TL varlıklardaki
fiyatlamalarda herhangi bir değişim yaşanmadı. BDDK 1. el ve 2. el
konutlar için konut teminatlı kredilerinde kredi değer oranını tutar
bazlı farklılaştırdı. Ayrıca yurt dışı yerleşiklerle türev işlem
gerçekleştirecek finans dışı yurt içi yerleşiklere kullandırılacak ticari
nakdi kredilere %500 risk ağırlığı uygulanacağını duyurdu. TCMB
Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün ihracatçılarla bir toplantı
gerçekleştirilecek. Toplantıda ana gündem Türk lirası reeskont
kredilerinde yapılan son düzenleme olacak.

ABD

Dün ABD’de Fed Başkanı Powell’in açıklamaları takip edildi. Powell,
yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci
gününde Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde
düzenlenen oturuma katıldı. Powell, iş gücü piyasasını etkilemeden
enflasyonu düşürmenin çok daha zor hale geldiğini belirttiği
konuşmasında, enflasyonla mücadele taahhüdünün koşulsuz
olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra ABD tarafında işsizlik
haklarından yararlanma başvurusu ve PMI verileri de takip edildi.
Buna göre, imalat sanayi PMI, haziranda bir önceki aya kıyasla 4,6
puan azalarak 52,4 değerine düştü. ABD'de hizmet sektörü PMI
haziranda geçen aya göre 1,8 puan azalarak 51,6'ya indi. Ülkede ilk
kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı ise 18 Haziran ile
biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalarak 229 bine
indi. Bugün ABD tarafında önemli veri akışı bulunmuyor.

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesi’nde PMI verileri takip edildi. Buna göre imalat ve
hizmet sektörü PMI verileri ekonomik aktivitede zayıflama sinyalleri
verdi. Küresel piyasalarda resesyon tartışmaları gündemdeki yerini
korurken Avrupa’da gaz krizi de resesyon endişelerini yükseltiyor.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da ulusal gaz acil durum
planındaki risk seviyesini ikinci aşamaya yükseltildi. Almanya
Ekonomi Bakanı Habeck, “gaz krizinin ortasındayız.” ifadesini
kullandı. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya’nın
Avrupa’ya gaz ihracatını tamamen kesmesi olasılığına karşı Euro
Bölgesi ülkelerinin acil durumda hayata geçirilecek doğalgaz
dağıtım kısıtlama planlarını hazırlaması gerektiğini belirtti. Bugün
Avrupa Liderler Zirvesinin ikinci oturumu izlenebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.3649 0.05 0.22 29.56
EURTRY 18.2954 0.16 0.60 21.12
EURUSD 1.0536 0.12 0.37 -7.39
GBPUSD 1.2270 0.07 0.38 -9.33
USDJPY 134.83 -0.10 -0.08 17.14

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.8300 -1.50 14.00 354.00
Dolar Endeksi 104.2540 -11.10 -39.60 858.40
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,828.00 0.74 4.14 -19.55
DAX Yakın Vade 12,984.00 0.51 -0.86 -18.11
Dow Jones Yakın
Vade 30,852.00 0.59 3.29 -14.83

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,823.18 -0.01 -0.90 -0.35
Gram Altın 1,017.87 0.09 -0.68 30.28
WTI 103.95 0.58 -4.05 37.64
BRENT 106.90 0.43 -3.99 37.46
Bakır 3.87 0.92 -5.47 -12.63

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 25.2700 -20.00 -79.00 257.00
Türkiye 10 Yıllık 19.6500 -11.00 -11.00 -467.00
ABD 10 Yıllık 3.0960 0.80 -13.90 158.20
ABD 2 Yıllık 3.0420 1.50 -15.00 231.20
Almanya 10 Yıllık 1.4340 0.40 -23.00 161.10
Almanya 2 Yıllık 0.8040 -0.40 -28.00 143.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.9425 -0.16 -0.54 -0.06
USDIDR 14,845.00 -0.15 0.04 4.23
USDTRY 17.3649 0.05 0.22 29.56
USDRUB 53.6500 -1.56 -5.88 -28.36
USDBRL 5.2393 -0.05 1.66 -5.96
USDCNY 6.6982 0.00 -0.28 5.39
USDMXN 20.0016 -0.07 -1.65 -2.54
USDCZK 23.4880 -0.07 -0.30 7.34
USDHUF 379.7270 -0.03 -0.31 16.94
USDPLN 4.4608 -0.35 0.07 10.57
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda haziran ayına ait öncü gösterge niteliğinde olan
imalat ve hizmet PMI rakamları açıklandı. Euro Bölgesi’nde imalat
sektörü PMI endeksi 52 seviyesine, hizmetler sektörü PMI ise
52,8'e gerilediği görüldü. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya’da imalat PMI 23 ayın en düşük seviyesi olan 52,0 puana
gerilerken, hizmet sektörü PMI endeksi 52,4 puana düştü. ABD’de
haftalık işsizlik maaşı başvuruları 229 bin seviyesinde açıklanırken,
Fed Başkanı Powell dün işsizliğin yükselme riskinin olduğunu
vurguladı. Diğer yandan ülkede PMI rakamlarında gerileme devam
etti. Paritede ECB cephesinden sıkılaştırmaya ilişkin mesajlar
gelirken yüksek volatilite sürüyor. Toparlanmalarda 1.0573 – 1.0626
– 1.0672 seviyeleri direnç, 1.0475 – 1.0429 – 1.0377 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0741

  1.0692  

 1.0605   

1.0518    

 1.0468   

  1.0419  

   1.0331

GBP/USD

İngiltere’deki siyasi gündem paritenin yükselişini baskılıyor. Ülkede
yapılan ara seçimlerde iktidar parti üst üste yenilgi alıyor. Öte
yandan, İngiltere’de takip edilen PMI verileri ekonomik aktivitede
zayıflığa işaret ediyor. ABD’de ise Fed Başkanı Powell, resesyonun
kaçınılmaz olmadığını söyleyerek önümüzdeki toplantılarda daha
agresif faiz artışlarının mesajını verdi. Powell, iş gücü piyasasının
da olumsuz etkileneceğini ifade etti. Bugün İngiltere Perakende
Satışlar ve İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin konuşmaları
izlenebilir. ABD tarafında da yeni konut satışları verisi takip
edilebilir. GBPUSD için 1.2313 – 1.2366 – 1.2437 seviyeleri direnç,
1.2188 – 1.2117 – 1.2064 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

TCMB beklentiler dahilinde politika faizini %14 düzeyinde sabit
bıraktı. Karar metninde alınan tedbirler, küresel barış ortamının
yeniden tesisi ve enflasyon üzerindeki baz etkilerinin ortadan
kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörüldü. ABD
tarafında ise Fed Başkanı Powell, iş gücünü etkilemeden
enflasyonu düşürmenin zor hale geldiğini ve işsizliğin artma riskini
bulunduğunu bildirdi. Diğer taraftan ABD’de öncü üretim ve hizmet
PMI verileri sırasıyla 52,4 ve 51,6 seviyesinde açıklanarak
beklentilerin altında kaldı. 18 Haziran ile biten haftada işsizlik maaşı
başvuruları ise 229 bin olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerin
fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:45
itibariyle 17,35’li seviyelerde yatay seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.6618

  17.4684  

 17.2938   

17.1192    

 16.9258   

  16.7324  

   16.5578

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde imalat sektörü PMI endeksi 52 seviyesine,
hizmetler sektörü PMI ise 52,8'e gerilediği görüldü. Avrupa’nın en
büyük ekonomisi olan Almanya’da imalat PMI 23 ayın en düşük
seviyesi olan 52,0 puana gerilerken, hizmet sektörü PMI endeksi
52,4 puana düştü. Yurt içinde TCMB beklentiler doğrultusunda
politika faizini %14 seviyesinde tutarken teminat ve likidite politika
adımlarının kullanılmaya devam edeceğini açıkladı. Diğer yandan
BDDK cephesinden sıkılaşma yönünde değerlendirilen hamleler ön
plandaydı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün ihracatçılarla
bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıda ana gündem Türk lirası
reeskont kredilerinde yapılan son düzenleme olacak. Euro/TL kuru
bu sabah 08:30 saatlerinde 18,30’lu 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

Küresel piyasalarda, resesyon endişeleri fiyatları baskılamaya
devam ediyor. Bu hafta Fed Başkanı Powell'ın yaptığı sunumlarda
vermiş olduğu mesajlar, resesyon ihtimalinin güçlenmesine neden
oldu. Bu nedenle, ons altında kararsız seyirler sürüyor. Dolar
endeksi 104,00 puan çevresinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,00
seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Tahvil faizindeki düşüş bir
miktar piyasalara nefes aldırmış durumda. Bugün için ABD'de
açıklanacak veriler var ancak ons altın üzerinde etkisi sınırlı
kalabilir. Piyasalar için Fed başkanı Powell'ın bu haftaki
açıklamaları ve resesyon konusu, bugün içinde etkisini sürdürebilir.
Ons altın için Ons altın için 1838.22 $ – 1853.88 $ – 1861.73 $
seviyeleri direnç, 1814.71 $ – 1806.86 $ – 1791.20 $ 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

Almanya’da PMI verileri beklentilerin altında kaldı. İmalat PMI
mayıstaki 54,8’den 52 seviyesine geriledi. Hizmet PMI ise 52,4’e
geriledi. Avrupa’da gaz krizi gündemdeki yerini koruyor. Almanya’da
ulusal gaz acil durum planındaki risk seviyesini ikinci aşamaya
yükseltildi. Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, “gaz krizinin
ortasındayız.” ifadesini kullandı. Öte yandan Uluslararası Enerji
Ajansı, Rusya’nın Avrupa’ya gaz ihracatını tamamen kesmesi
olasılığına karşı Euro Bölgesi ülkelerinin acil durumda hayata
geçirilecek doğalgaz dağıtım kısıtlama planlarını hazırlaması
gerektiğini belirtti. DAX son işlem gününde %1,76 düştü. Bu sabah
ülkede açıklanacak Ifo İş İklimi verisi önemli. 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 perşembe kapanışının ardından sağlık, kamu
hizmetleri ve telekomünikasyon sektörlerindeki hisselerin artışıyla
yükseldi.  NYSE borsasının kapanışıyla Dow Jones Industrial
Average 0,64% değer kazandı. Endeksler, ABD Merkez Bankası
yetkililerinin şahin açıklamaları ve beklentilerin altında kalan
ekonomik verilere rağmen tahvil faizlerinin 2 haftanın en düşük
seviyesine gerilemesiyle pozitif bir seyir izledi. ABD 10 yıllık tahvil
faizi bugün %3,09 seviyesinde yeni güne başlıyor. Para Politikası
Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde açıklamalarda bulunan
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, enflasyonla
mücadele taahhüdünün koşulsuz olduğunu vurguladı. 31.069 –
31.202 – 31.343 direnç, 30.303 – 30.050 – 29.853 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 Başkanı Jerome Powell ABD Kongresi’ndeki ikinci sunumunda
resesyonun kaçınılmaz olmadığının yeniden altını çizdi. Fed’in
güçlü işgücü piyasasını korumaya odaklandığını belirten Powell,
“Enflasyonun gerçekten düştüğünü gördükten sonra görevimiz
tamam diyebileceğiz” ifadelerini kullandı. Powell geçen hafta faiz
kararında temmuz için 75 ve 50 baz puan faiz artışının masada
olduğunu belirtmişti. Mevcut gelişmelere ek olarak tahvil
faizlerindeki geri çekilme ile endekslerde seans boyunca yükselen
bir seyir gözlendi. Haftanın son işlem gününde vadeli endekslerde
pozitif görünüm korunuyor. 3.845 – 3.866 – 3.884 direnç, 3.743 –
3.704 – 3.673 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

Petrol fiyatları yeni günde yatay seyrediyor. Hafta genelinde
düşüşlerin görüldüğü petrol fiyatlarında bu sabah hafif alıcılı seyirler
dikkat çekiyor. Küresel piyasaların genelinde resesyon endişelerinin
artması, fiyatları da baskı altında bırakmış ve borsalarda satışlar
görülmüştü. Ekonomide durgunluk, petrol tüketiminde azalma
anlamına geliyor ve talebi baskılıyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarınında
geri çekilmesine neden oldu. ABD başkanı Biden bu hafta benzin
fiyatlarının düşürülmesi için önlemler almaya başladığını duyurdu.
Dün ise ABD enerji bakanının, yedi petrol şirketiyle görüşme yaptığı
belirtiliyor. Bugün içinde risk iştahının seyri, petrol açısından
izlenebilir. Brent petrol için 112.27 $ – 114.79 $ – 116.91 $ seviyeleri
direnç, 107.63 $ – 105.51 $ – 102.99 $ seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   127.00

  124.88  

 122.61   

120.33    

 118.21   

  116.09  

   113.81

USD/JPY

Küresel faizlerin yükselmeye devam ettiği ortamda Japonya Merkez
Bankası'nın uzun vadeli faiz oranlarını sınırlamakta başarılı
olamayabileceği endişeleri yabancı yatırımcıların geçtiğimiz hafta
rekor miktarda satış yapmalarına neden oldu. Japonya Maliye
Bakanlığı verilerine göre 17 Haziran'da sona eren haftada yabancı
yatırımcılar 4,8 trilyon yen tutarında Japon devlet tahvili sattı.
USDJPY paritesinde dün 134,26 seviyesine doğru sert bir geri
çekilme yaşandı. Yeni günde de satıcılı seyrin devam ettiği
söylenebilir. USDJPY paritesi için 136.02 – 137.10 – 137.98
seviyeleri direnç, 134.07 – 133.19 – 132.11 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   135.93

  135.21  

 134.81   

134.42    

 133.69   

  132.97  

   132.58

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 24 Haziran 2022

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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