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Piyasa Gündemi

BDDK cuma günü akşam saatlerinde TL ticari kredi kullanımında
yeni koşulları açıkladı. Alınan kararlar kapsamında şirketlerin döviz
varlıklarına göre TL cinsi ticari kredilerine erişimi belirlenecek olup,
bu durum kurumsal döviz talebi üzerinde etkili olacaktır. Karar
sonrasında kur cephesinde ve akşam seansında BIST-30 vadeli
kontratında satıcılı bir fiyatlama etkili oldu. Yurt içi piyasalarda yeni
haftada sert ve volatil fiyatlamaların yaşanabileceğini
değerlendiriyoruz. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:30 ABD – Dayanıklı Mal Siparişleri Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – Bekleyen Konut Satışları Önem: Orta 

Türkiye

TCMB Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve imalat
sanayi kapasite kullanım oranını yayımladı. Haziran ayında reel
kesim güven endeksi 106,4 seviyesine düşerken, imalat sanayi
kapasite kullanım oranı da %77,6'ya geriledi. Hazine ve Maliye
Bakanı Nureddin Nebati, gelire endeksli senetlere 5 milyar TL'lik
talep hedefinin üzerinde talep geldiğini söyledi. BDDK’nın cuma
günü açıkladığı ticari kredi kullandırımı kararına ilişkin, "Bağımsız
denetime tabi bir şirket olması, şirketin yabancı para nakdi
varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması ve
şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya
son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10'unu aşması...
Herhangi bir şirketin karar kapsamına girebilmesi söz konusu 3
şartın hepsinin birden sağlanması gerekmektedir’’ açıklamasını
yaptı. 

Euro Bölgesi

Geçtiğimiz hafta enerji, Avrupa'da gündem konusuydu. Avrupa'da
%43 yükselen gösterge dogal gaz fiyatları yeni haftaya da
yükselişle başladı. Rusya'nın gaz savaşını körüklemesi, Avrupa'da
gaz dağıtımının belli limitler dahilinde yapılması riskini de
beraberinde getiriyor. Yeni haftada 26-28 Haziran'da Almanya'nın
Bavyera eyaletinde grçekleşecek G7 Liderler Zirvesi takip ediliyor
olacak. Zirvenin gündemini Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve
ardından gelen Batı yaptırımlarını takip eden ekonomik şoklar
oluşturacak. Bunun yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (AMB) yıllık
özel toplantısını Portekiz’de gerçekleştirecek. AMB Başkanı
Lagarde, Fed Başkanı Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE)
Başkanı Bailey, çarşamba günü bir panel oturumuna katılacak. Son
olarak Cuma günü Euro Bölgesi’nde haziran ayı tüketici fiyat
enflasyonu verileri yayımlanacak.

ABD

Küresel piyasalarda risk iştahı artarken ABD hisse senetlerinde
yükseliş gözlemleniyor. Cuma günü ABD’de tüketici güveni verisi
enflasyon endişeleriyle geriledi. Analistler, zayıf makroekonomik
verilerin Fed’i agresif duruşunu gözden geçirmeye itebileceğini ifade
ediyor. IMF, ABD’nin büyüme tahminini yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a
revize etti. Kurum, ABD ekonomisinin önümüzdeki yıl
yavaşlamasını fakat resesyondan kıl payı kurtulacağını
beklediklerini belirtti. Öte yandan IMF, tedarik zinciri sıkıntılarının
beklenenden uzun süreceğini söyleyerek Rusya-Ukrayna savaşı ve
Çin’in Covid-19 karantinalarının piyasalarda ana risk başlığı olmaya
devam ettiğini ifade etti. Bu hafta Çarşamba günü açıklanacak
büyüme verisi ve ardından Fed Başkanı Powell’ın konuşması
küresel risk iştahının seyri için takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.5885 -1.76 -4.30 23.77
EURTRY 17.5175 -1.71 -3.86 15.97
EURUSD 1.0560 0.03 0.48 -7.17
GBPUSD 1.2273 0.06 0.18 -9.31
USDJPY 135.13 -0.06 0.03 17.40

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.8650 3.50 15.50 357.50
Dolar Endeksi 104.1100 -1.10 -31.10 844.00
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,915.25 -0.03 3.91 -17.72
DAX Yakın Vade 13,188.00 0.55 -0.32 -16.83
Dow Jones Yakın
Vade 31,482.00 -0.02 3.14 -13.10

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,836.90 0.52 -0.09 0.40
Gram Altın 979.68 -1.18 -4.39 25.39
WTI 106.40 0.19 -2.22 40.87
BRENT 109.06 0.33 -2.83 40.24
Bakır 3.82 -0.04 -5.99 -13.78

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 24.8800 -39.00 -95.00 218.00
Türkiye 10 Yıllık 19.5300 -12.00 -12.00 -479.00
ABD 10 Yıllık 3.1620 2.70 -7.40 164.80
ABD 2 Yıllık 3.1020 3.90 -9.00 237.20
Almanya 10 Yıllık 1.4670 2.50 -28.20 164.40
Almanya 2 Yıllık 0.8120 1.20 -33.60 144.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.8257 0.12 -1.33 -0.80
USDIDR 14,810.50 -0.13 -0.12 3.99
USDTRY 16.5885 -1.76 -4.30 23.77
USDRUB 53.5250 -1.25 -3.56 -28.52
USDBRL 5.2430 0.01 1.01 -5.89
USDCNY 6.6867 -0.05 -0.09 5.20
USDMXN 19.8473 -0.08 -2.17 -3.29
USDCZK 23.4130 -0.07 -0.31 7.00
USDHUF 379.4500 -0.23 0.40 16.86
USDPLN 4.4334 -0.24 0.35 9.89
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da Ifo ekonomik
güven endeksi haziran ayında 92,3 puana geriledi. Gerilemede
Rusya’dan enerji tedariki dair endişelerin büyümesi, şirketlerin
yüksek enflasyon ve parça kıtlığı sorunları etkili oldu. ABD’de yeni
konut satışları nisan ayında yaşanan daralmanın ardından mayıs
ayında toparlanma kaydederek %10,7 seviyesine yükseldi. St.
Louis Fed Başkanı J. Bullard, cuma günü gerçekleştirdiği
konuşmasında enflasyonu engellemek için önden yüklemeli faiz
artışının iyi fikir olduğunu belirtti. Michigan tüketici güven endeksinin
50,0 seviyesinde açıklanmasının ardından tahvil faizlerinde
gerileme kaydedildi. Paritede 1,0579 - 1,0604 - 1,0638 seviyeleri
direnç, 1,0545 - 1,0520 - 1,0486 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0664

  1.0586  

 1.0516   

1.0446    

 1.0367   

  1.0289  

   1.0219

GBP/USD

İngiltere'de geçtiğimiz hafta tüketici güveni rekor seviyeye geriledi.
Uzmanlar, düşen güvenin resesyon riski doğurduğuna dikkat çekti.
Güven oranı haziran ayında 1 puan düşerek 41’e gerilerken, bu
rakamın anketin yapıldığı 48 yıllık dönemin en düşük seviyesi
olduğu belirtildi. Yatırımcılar yeni haftada çarşamba günü Lagarde,
Powell ve Bailey’nin de katılacağı paneli yakından takip edecek ve
merkez bankası başkanlarının bir yandan enflasyonu düşürürken,
bir yandan küresel ekonominin yumuşak bir iniş yapmasını
sağlamak gibi zorlu bir göreve dair görüşlerini izleyecek. GBPUSD
paritesinde yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Parite için 1,2314
– 1,2357 – 1,2394 seviyeleri direnç, 1,2277 – 1,2234 – 1,2197
seviyeleri destek bölgeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2477

  1.2341  

 1.2259   

1.2177    

 1.2041   

  1.1904  

   1.1822
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USD/TRY

BDDK, bağımsız denetime tabi tüzel kişilerde, yabancı para nakdi
varlıkların TL karşılığı 15 milyon TL üzerinde olmakla birlikte
yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı, aktif toplamının ya da
son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’undan
fazla olan firmaların, TL nakdi ticari kredi kullanamayacağını bildirdi.
Yukarıdaki şartları sağlayan ancak mevzuata göre yabancı para
cinsinden kredi kullanımı mümkün olmayan firmalar, son üç aylık
dönemde yabancı para net pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL
nakdi ticari kredi kullanımı istisna kapsamına alındı. Cuma günü
duyurulan karar sonrası kurda sert düşüş eğilimleri görülürken
Dolar/TL, bu sabah saat 08:45 itibariyle 16,29’lu seviyelerde artan
volatilitede hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.3794

  17.3450  

 17.2935   

17.2419    

 17.2075   

  17.1731  

   17.1216

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da Ifo ekonomik
güven endeksleri takip edildi. Almanya'da geçen ay 93 puan olan
endeks haziran ayında 92,3 puana geriledi. Gerilemede Rusya’dan
enerji tedariki dair endişelerin büyümesi, şirketlerin yüksek
enflasyon ve parça kıtlığı sorunları etkili oldu. Yurt içinde TCMB
Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi
kapasite kullanım oranını yayımladı. Haziran ayında reel kesim
güven endeksi 106,4 seviyesine düşerken, imalat sanayi kapasite
kullanım oranı da %77,6'ya geriledi. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu cuma günü kapanış sonrası kurlardaki
yükselişe karşı aldığı yeni kararları açıkladı. Açıklanan hamleler
sonrası Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 17,02’li
seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.4300

  18.2974  

 18.1533   

18.0093    

 17.8767   

  17.7441  

   17.6000
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XAU/USD

Ons altın bu sabah yatay seyrini koruyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi
%3,00 seviyesinin üzerinde, Dolar endeksinin de 104,00 puan
üzerindeki seyrini koruduğu görülüyor. Ons altında hala bir
kararsızlık var. Bu da bir süre daha ons altında yatay seyirlerin
görülmesine neden olabilir. Bugün ABD'de açıklanacak veriler
bulunuyor. Ancak ons altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. ABD'de
hafta genelinde açıklanacak önemli veriler bulunurken, Fed Başkanı
Powell ve Fed üyelerinin açıklamaları yine ön planda kalmaya
devam edecektir. Bu sabah küresel piyasalarda risk iştahı
toparlanıyor, iyimser seyirler izleniyor. Sakin bir veri takvimi olması
sebebiyle bu iyimserlik korunabilir. Ons altın için 1838$ - 1845$ -
1857$ direnç noktaları, 1825$ - 1818$ - 1810$ destek noktaları
olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,882.05

  1,861.90  

 1,847.89   

1,833.88    

 1,813.73   

  1,793.59  

   1,779.58

DAX Yakın Vade

Almanya piyasaları Cuma günü teknoloji, yazılım ve medya
sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle yükseldi. DAX 1,59%, MDAX
endeksi 1,71% ve TecDAX endeksi 2,78% değer kazandı. Yeni
haftada endekslerde yatay - negatif gözlemleniyor. Geçtiğimiz hafta
Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden, G-7 Liderler
Zirvesi öncesi bir araya geldi. Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı
savaşta Batılı ülkelerin birlikteliğine vurgu yaptı ve bu birliğin
sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca geçen hafta Almanya’da iş
dünyası güveni Rusya’dan enerji tedariki dair endişelerin büyümesi,
şirketlerin yüksek enflasyon ve parça kıtlığı sorunları
nedeniyle Haziran’da %85,8’e geriledi. Endeks için 13,270 – 13,422
– 13,607 seviyeleri direnç, 13,032 – 12,806 – 12,662 seviyeleri
destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,450.00

  13,332.00  

 13,214.00   

13,096.00    

 12,978.00   

  12,860.00  

   12,742.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin haftanın son işlem günlerinde %3,10
seviyelerine gerilemesi endekslere alım getirdi. Haftanın son işlem
günü, endeksler için oldukça olumlu geçti. FED tarafından
açıklanan stres testinde bankaların sermaye yapısının
yaşanabilecek şoklara karşı dayanıklı olduğu belirtilirken;
gayrimenkul fiyatları ve şirket tahvillerinde yaşanabilecek negatif
fiyat hareketleri modellere dahil edilirken resesyon senaryosu ana
unsur oldu. Raporda bankaların gelirlerinde sert kayıplar yaşansa
bile sermayelerinin minimum gerekliliklerin oldukça üstünde olduğu
belirtildi. Yükseliş ivmesi yeni haftaya taşınırken, vadeli endeksler
haftaya pozitif bir başlangıç yapıyor. 31.783– 32.129 – 31.751
direnç, 30.815 – 30.192 – 29.847 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   30,747.33

  30,479.67  

 30,174.33   

29,869.00    

 29,601.33   

  29,333.67  

   29,028.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksi, cuma günü %3 yükselişle kapandı. Endekste,
ham madde ve finansal sektörü öne çıkarken kruvaziyer sektöründe
de primler gözlendi. Tahvil faizlerindeki geri çekilme ile endekslerde
seans boyunca yükselen bir seyir gözlenirken haftanın ilk işlem
gününde vadeli endekslerde pozitif görünüm korunuyor. Bu hafta
çarşamba günü Powell’ın açıklamaları ve ABD GSYİH verisi
haftanın öne çıkan verisi olarak takip edilecek. Endekste, 3870 pivot
seviyesi üzerindeki kalıcı kapanışlar trendin korunması için pozitif
değerlendirilebilir. 3.958 – 4.007 – 4.095 direnç, 3.820 – 3.732 –
3.683 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,980.25

  3,906.75  

 3,789.00   

3,671.25    

 3,597.75   

  3,524.25  

   3,406.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne yatay başladı. Hafta sonu G7 ülkelerinin
liderlerinin toplantısı vardı. Toplantıda Rusya'ya yönelik yaptırımları
genişletmeyi planladıkları ve Rus petrolünde tavan fiyat
uygulamasının da gündemde olduğuna değinildi. İran nükleer
anlaşmaları askıya alınmıştı ancak Avrupa Birliği yetkilisinden gelen
açıklamalar kafaları karıştırdı. AB yetkilisi, İran nükleer anlaşma
görüşmelerinin başlayabileceğini belirtti. AB'nin bu konuda
arabulucu olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Bu hafta bu
konular gündemde kalabilir. OPEC+ aylık toplantısının, bu hafta
perşembe günü yapılması bekleniyor. Yeni bir karar beklenmezken,
gelecek açıklamalar önemli olacaktır. Brent petrol için 114,68$ -
116,71$ - 119,45$ direnç noktaları, 111,94$ - 109,91$ - 107,17$
destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   122.97

  121.33  

 119.10   

116.87    

 115.23   

  113.60  

   111.37

USD/JPY

Parite 134.50-135.00 arasındaki yatay seyrini sürdürüyor. Geçen
hafta PMI verileri takip edildi. Zayıf gelen makroekonomik verilerin
ardından merkez bankalarının agresif faiz artırımı yapamayacağına
dair beklentilerle küresel risk iştahı arttı. Dolar endeksi 103.70
seviyelerine kadar çekildi. İyimser piyasada güvenli liman olan
Japon Yeni talep göremiyor. ABD’de ise Çarşamba günü
açıklanacak büyüme verisi ve sonrasında Fed Başkanı Powell’ın
konuşması piyasanın risk algısı için takip edilebilir. Veriye kadar
paritede temkinli seyir devam edebilir. Parite için 135.60 – 136.02 –
136.65 seviyeleri direnç, 134.56 – 133.93 – 133.51 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   137.20

  136.40  

 135.11   

133.83    

 133.03   

  132.22  

   130.94
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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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