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Piyasa Gündemi

BDDK’nın yeni önlemlerinin piyasalara yansımaları takip edilirken,
bu kararların ticari kredi piyasası ve şirketler üzerindeki etkileri
yakından izlenecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün gelen
açıklamada finansal istikrara yönelik tedbirlerin süreceği mesajı
verilirken, ekonomi yönetiminden olası ek adımlar gelebileceği
dikkate alınmalıdır. Küresel çapta ise enflasyon, sıkılaşma ve
resesyon endişeleri başta olmak üzere risk başlıkları gündemdeki
yerini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 ECB Başkanı Lagarde Konuşması Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – CB Tüketici Güveni Önem: Orta 

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevine yeni başlayan
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile bir araya
geldi. Görüşmede Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan
adımlar ile son dönemde devreye alınan uygulamaları
değerlendirdiklerini açıklandı. Hazine'den alınan son tedbirler ve
yeni uygulamalar sonrası yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada,
"Birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik
tedbirler alınmaya devam edilecek" ifadeleri kullanıldı. Türk Lirası
mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım
hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj indirimlerinde
süre 6 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile
indirim uygulaması, 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın
ardından yaptığı açıklamada asgari ücret artışı için takvim paylaştı.
Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
alınan kararların piyasa yansımaları takip edilecek.

ABD

Küresel piyasalarda risk iştahı petrolde arz endişeleriyle düştü. Bazı
petrol üreticileri, üretimde aksamalar yaşadığını bildirdi. ABD
piyasaları haftanın ilk işlem gününü hafif satıcılı tamamladı. Dün,
kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s ABD ekonomisine
yönelik bu yıla ilişkin büyüme tahminini %2,4 olarak korurken,
gelecek yıla dair beklentisini %2'den %1,6'ya düşürdü. Kurum,
enflasyon beklentilerinin devam etmesi durumunda fiyat baskılarının
önümüzdeki yıla kadar süreceğini belirtti. S&P'nin açıklamasında,
Fed'in 2024'ün üçüncü çeyreğinde faiz oranlarını düşürmeye
başlamasının beklendiği kaydedildi. Bugün Conference Board
Tüketici Güveni verisi ve akşam saatlerinde Amerikan Petrol
Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları takip edilebilir.

Euro Bölgesi

Rusya'nın gaz tedarikinde kesintilerini artırması sonrası geçtiğimiz
hafta %9,1 yükselen Avrupa gösterge doğalgaz fiyatı yeni haftada
da yükselişine devam etti. Avrupa’da doğalgaz fiyatları Rusya’nın
artan tedarik kesintileri nedeniyle depolama tesislerinin dolum hızını
düşürürken bu durumun devam etmesi halinde kış aylarında evlerin
ısıtılması için gerekli seviyelere ulaşılmasını tehdit edebileceği
belirtiliyor. Avrupa'da hafta boyunca açıklanacak enflasyon verileri
piyasaların odağına yerleşirken, piyasaların söz konusu verilere
karşı hassas olması ve oynaklığın artması bekleniyor. Bugün gün
içinde AMB yetkililerinin konuşmaları takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.6002 0.26 -4.25 23.86
EURTRY 17.5630 0.24 -3.79 16.27
EURUSD 1.0580 -0.05 0.47 -7.00
GBPUSD 1.2274 0.07 -0.03 -9.30
USDJPY 135.46 -0.01 -0.85 17.69

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.0850 -78.00 -68.27 279.50
Dolar Endeksi 103.9450 -0.90 -55.20 827.50
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,922.75 0.49 4.07 -17.56
DAX Yakın Vade 13,215.00 0.15 -0.40 -16.66
Dow Jones Yakın
Vade 31,560.00 0.44 3.35 -12.88

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,827.47 0.26 -0.31 -0.12
Gram Altın 974.08 0.41 -4.67 24.67
WTI 109.85 1.09 0.41 45.45
BRENT 112.49 1.17 -0.02 44.65
Bakır 3.83 1.14 -6.31 -13.67

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 24.5600 -32.00 -119.00 186.00
Türkiye 10 Yıllık 19.3100 -22.00 -34.00 -501.00
ABD 10 Yıllık 3.1900 -2.20 -9.70 167.60
ABD 2 Yıllık 3.1010 -3.10 -11.40 237.10
Almanya 10 Yıllık 1.5410 -1.10 -23.20 171.80
Almanya 2 Yıllık 0.8960 -0.10 -24.70 152.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 15.8320 -0.19 -0.51 -0.76
USDIDR 14,827.70 0.13 -0.04 4.11
USDTRY 16.6002 0.26 -4.25 23.86
USDRUB 53.5250 0.75 -0.65 -28.52
USDBRL 5.2386 -0.01 2.22 -5.97
USDCNY 6.6875 -0.06 -0.03 5.22
USDMXN 19.8735 -0.24 -1.24 -3.16
USDCZK 23.3680 0.01 -0.32 6.80
USDHUF 380.0080 -0.04 1.52 17.03
USDPLN 4.4283 0.08 0.63 9.76
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Avrupa’da açıklanan önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler izlendi. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu S&P, Euro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin
büyüme tahminini %2,7'den %2,6'ya ve 2023 yılı beklentisini
%2,2'den %1,9'a indirdi. ABD mayıs ayına ilişkin dayanıklı mal
siparişleri verileri ön plandaydı. Dayanıklı mallara yönelik siparişler,
mayısta bir önceki aya kıyasla %0,7 artarak 267,2 milyar dolara
yükseldi. Ülkede bekleyen konut satışları ise mayıs ayında sürpriz
şekilde %0,7 artış kaydetti. Dolar endeksi ve tahvil faizlerinde
volatilitenin düşmesi ile paritede toparlanma çabası öne
çıkmaktadır. Paritede 1,0590 seviyesinin üzerinde  1.0615 – 1.0648
– 1.0681 seviyeleri direnç, 1.0548 – 1.0513 – 1.0482 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0860

  1.0731  

 1.0640   

1.0550    

 1.0420   

  1.0290  

   1.0200

GBP/USD

Birleşik Krallık hisse senedi piyasaları dün madencilik ve sanayi
sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle yükseldi. GBPUSD paritesi
üzerindeki baskı ise endekslerin aksine devam ediyor. Financial
Times gazetesi, enflasyonun düşük büyüme ile birleşmesiyle birlikte
ülkede zorlu bir sürecin yaklaşmakta olduğunu belirtti ve
İngiltere’nin ekonomik görünümü ile ilgili tespitlerde bulundu.
Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD), İngiltere'deki
enflasyonun gelecek yılın sonunda %4,7'de kalacağını tahmininde
bulundu. Bu hafta ECB Başkanı Christine Lagarde, Fed Başkanı
Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey,
çarşamba günü bir panel oturumuna katılacak. Parite için 1,2278 –
1,2319 – 1,2372 seviyeleri direnç, 1,2224 – 1,2183 – 1,2130
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2859

  1.2633  

 1.2494   

1.2356    

 1.2129   

  1.1903  

   1.1764
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USD/TRY

BDDK’nın TL cinsinden nakdi ticari kredilere yönelik aldığı kararlar
sonrası Dolar/TL, haftaya satıcılı bir görünümde başladı. Gün içi
volatilitenin ise arttığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm
ekonomi kurumlarla eşgüdüm içerisinde finansal istikrarın
güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin alınmaya devam edileceğini
bildirdi. BDDK kararları sonrası piyasada bir süre daha oynaklık
devam edebilir. ABD tarafında ise dayanıklı mal siparişleri Mayıs’ta
%0,7 artış ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, bekleyen
konut satışları da Mayıs’ta %0,7’lik artış ile beklentilerin üzerinde
artış kaydetti. ABD verilerini piyasalar üzerinde etkisi olmadı
diyebiliriz. Bu sabah yatay görünüm sergileyen Dolar/TL, saat 08:45
itibariyle 16,58’li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.4527

  17.3884  

 17.3458   

17.3032    

 17.2389   

  17.1747  

   17.1321

EUR/TRY

Avrupa’da dün açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme
dair gelişmeler ön plandaydı. Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu S&P, Euro Bölgesi'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini
%2,7'den %2,6'ya ve 2023 yılı beklentisini %2,2'den %1,9'a indirdi.
Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görevine yeni
başlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ile
bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında
atılan adımlar ile son dönemde devreye alınan uygulamaları
değerlendirdiklerini açıklandı. Diğer yandan Hazine ve Maliye
Bakanlığı BDDK'nın son önlemleri ardından finansal istikrara
yönelik tedbirlerin süreceğini belirtti. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 17,54’lü seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.8430

  18.6026  

 18.4296   

18.2566    

 18.0161   

  17.7756  

   17.6026
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XAU/USD

Ons altında kararsız ve yatay seyirler devam ediyor. Son dönemde,
ABD verileri, Fed üyelerinin konuşmaları, resesyon endişeleri
piyasalarda oynaklığın artmasına neden oluyor. Ons altın üzerinde
bu konu başlıklarının etkisi sınırlı kalıyor. Bugün içinde ABD verileri
ve Fed üyelerinin konuşmaları bulunuyor. Ancak etkisinin sınırlı
kalması beklenebilir. Dolar endeksi 104,00 sınırında işlem görüyor,
ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,00 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Bu
sabah itibariyle küresel piyasalarda da risk iştahı çok güçlü değil.
Ons altın içinde bugün olası bir durum olmadıkça kararsız seyirlerin
sürmesi beklenebilir. Ons altın için 1835.49 $ – 1848.38 $ –
1855.75 $ seviyeleri direnç, geri çekilmelerde 1815.23 $ – 1807.86
$ – 1794.97 $ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,855.85

  1,848.45  

 1,835.63   

1,822.81    

 1,815.41   

  1,808.01  

   1,795.19

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün sağlık, teknoloji ve gıda
sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle yükseldi. Frankfurt borsasının
kapanışıyla DAX 0,52%, MDAX endeksi 0,75% ve TecDAX endeksi
1,34% arttı. G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki
Elmau Sarayı'nda pazar günü başladı. Bugün ise son günü
gerçekleşecek. Ana gündem maddesini Rusya’nın Ukrayna’ya
saldırıları ve ardından yaşanan enerji krizi ile yüksek enflasyon
oluşturdu. Zirveye ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Olaf
Scholz, küresel enerji krizi ve yüksek enflasyon oranlarını ele
aldıklarını açıkladı. Bugün Almanya vadelilerinde negatif bir seyir
hâkim. DAX Endeksi için 13,320 – 13,430 – 13,650 seviyeleri
direnç,  12,991 – 12,771 - 12,661 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,557.33

  13,413.67  

 13,322.33   

13,231.00    

 13,087.33   

  12,943.67  

   12,852.33
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Dow Jones Yakın Vade

Yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan endeksler,
kapanışta negatif bir seyir izledi. Kapanışta Dow Jones endeksi
%0,20 azalışla 31.438 puana geriledi. Bu sabah saatlerinde yatay
seyrini koruyan endekslerde ABD tahvil getirisi de üç baz puan
düşerek %3,17’ye geriledi. Dün açıklanan makro ekonomik verilere
göre, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, mayısta aylık bazda %0,7
artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. 31.657–
31.855 – 32.019 direnç, 31.296 – 31.132 – 30.934 destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,772.00

  31,209.00  

 30,867.00   

30,525.00    

 29,962.00   

  29,399.00  

   29,057.00

S&P 500 Yakın Vade

ABD piyasaları pazartesi kapanışın ardından, tüketici hizmetleri,
teknoloji ve hammadde sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle düştü.
Bu hafta çarşamba günü Powell’ın açıklamaları ve ABD GSYİH
verisi haftanın öne çıkan verisi olarak takip edilecek. Perşembe
gününe kadar sürecek NATO Zirvesi bugün İspanya’nın başkenti
Madrid’de başlıyor. Buradan gelecek mevcut haber akışının
endeksler üzerindeki etkisi takip edilecek. Endekste, 3870 seviyesi
üzerindeki kalıcı kapanışlar trendin korunması için pozitif
değerlendirilebilir. 3.940 – 3.971 – 3.996 direnç, 3.885 – 3.861 –
3.830 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,787.67

  3,750.58  

 3,713.17   

3,675.75    

 3,638.67   

  3,601.58  

   3,564.17
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Brent Petrol

Petrol fiyatları arz endişesiyle yükselişe geçti. Petrol üreticileri olan
Libya ve Ekvador'daki üretimin aksama ihtimalleri, piyasada devam
eden arz sıkıntısının artmasına neden oluyor. Bu durumda petrol
fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Petrolün ana hikayesinde arz-
talep dengesizliği olduğu için fiyatlarda geri çekilmeler sınırlı kalıyor.
Arz sıkıntısının kısa vadede sonuçlanması zor olduğu için bir süre
daha bu konu petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecektir.
Bu hafta perşembe günü OPEC+ toplantısı olacak. Gelecek
açıklamalar takip edilebilir. Brent petrol için 117.22 $ – 119.05 $ –
122.06 $ seviyeleri direnç, 112.38 $ – 109.37 $ – 107.54 $
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   123.59

  120.96  

 119.02   

117.08    

 114.46   

  111.83  

   109.89

USD/JPY

Parite 135.50 üzerinde tutunmaya çalışıyor. USDJPY, ABD tahvil
getirileriyle birlikte düşerken risk algısının düşmesiyle ABD
Dolarından destek buluyor. Dün olumlu açıklanan ABD Dayanıklı
Tüketim Malları Siparişleri verisinin ardından dolar alıcılı seyrediyor.
Emtia fiyatlarındaki arz kaynaklı endişeler risk iştahını baskılıyor.
Enflasyonist baskıların artacağı korkusu, yatırımcıları güvenli
limanlara yönlendiriyor. Japonya Merkez Bankası güvercin tonu ve
Fed’in şahin tonu paritenin yükselişini destekliyor. Bu nedenle,
herhangi bir anlamlı geri çekilme alım fırsatı olarak görülebilir. Parite
için 135.84 – 136.20 – 136.87 seviyeleri direnç, 134.81 – 134.15 –
133.79 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   137.25

  135.97  

 134.07   

132.18    

 130.89   

  129.61  

   127.71
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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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