
Forex Bülten 29 Haziran 2022

Piyasa Gündemi

Dün başlayan ve 30 Haziran Perşembe günü sona erecek olan
NATO Zirvesi kapsamındaki gelişmeler ve açıklamalar piyasaların
takibinde yer alırken, dün akşam Türkiye – İsveç ve Finlandiya
arasında üçlü memorandum imzalandı. Son günlerde toparlanma
çabasının gözlendiği küresel risk iştahında yeniden zayıflama
eğilimi öne çıkıyor. Bugün gelişmiş ülke merkez bankalarından Fed,
ECB ve BoE başkanlarının açıklamaları küresel çaptaki fiyatlamalar
üzerinde etkili olacaktır.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    15:00 Almanya – TÜFE Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – GSYH 2022/1Ç Önem: Orta 

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile
bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan, Yunanistan
Başbakanı Miçotakis ile görüşme yapmasının da mümkün
olmadığını belirtti. Ayrıca Finlandiya, İsveç ve NATO Genel
Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından
Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BDDK tarafından
açıklanan türev işlem, konut kredileri ve nakit döviz pozisyonu
yüksek şirketlere TL kredi sınırlandırılması kararlarının geçici
olduğunu belirtti. Fitch Ratings, Garanti’nin mayıs ayında Tier 2
tahvilinde erken çağrı opsiyonunu kullanmadığını hatırlatarak diğer
Türk bankalarının bu örneği takip edebileceğini tahmin etti. Yurt
içinde bugün ekonomik güven endeksi ve gündeme dair gelişmeler
takip edilecek. 

Euro Bölgesi

AMB Yönetim Konseyi Üyesi Kazaks dün, Temmuz toplantısı için
şahin tonda mesajlar verdi. Kazaks önden yüklemeli faiz artışının
rasyonel olduğunu ve Temmuz'da planlandığı gibi 25 baz puan
yerine bu oranda artışın incelenmeye değer olduğunu söyledi.
Portekiz'deki bir bankacılık forumunda konuşan Lagarde ise
Temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artış planını yinelerken
gerekirse daha hızlı hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.
Bunun yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (AMB), borçlu Euro
Bölgesi üye ülkelerinde borçlanma maliyetini düşürmek için
öngördüğü getiri tavanı planına karşılık bankacılık sisteminden
likidite çekmeyi değerlendiriyor. Bugün gün içinde Lagarde’ın ve
diğer AMB üyelerinin konuşmaları takip edilebilir.

ABD

ABD’de zayıf makroekonomik veriler risk iştahını baskılarken hisse
senedi piyasalarında sert satışlar izleniyor. Dün ABD’de Conference
Board Tüketici Güveni verisini takip edildi. Buna göre ülkede tüketici
güveni haziran ayında mayısa kıyasla 4,5 puan azalarak 98,7'ye
düştü. Piyasa beklentisi verinin 100,4 olması yönündeydi. Bu
rakamın Şubat 2021’den beri görülen en düşük seviye olduğunu
belirtilebilir. Conference Board’un açıklamasına göre bu düşüş
2022'nin ikinci yarısında daha zayıf bir büyümenin yanı sıra yıl
sonuna kadar artan bir resesyon riskine işaret ediyor. Bugün
açıklanacak birinci çeyrek büyüme verisi ve ardından Fed Başkanı
Powell’ın konuşması piyasadaki risk algısı üzerinde etkili olabilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.6699 -0.03 -3.88 24.38
EURTRY 17.4892 -0.31 -4.53 15.78
EURUSD 1.0491 -0.28 -0.73 -7.78
GBPUSD 1.2185 0.02 -0.63 -9.96
USDJPY 135.98 -0.12 -0.19 18.14

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.1650 8.00 -65.62 287.50
Dolar Endeksi 104.5990 15.20 38.20 892.90
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,825.25 -0.01 1.66 -19.61
DAX Yakın Vade 13,144.00 -0.50 0.05 -17.10
Dow Jones Yakın
Vade 30,927.00 -0.02 1.50 -14.63

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,820.23 0.04 -0.94 -0.51
Gram Altın 975.54 -0.05 -4.82 24.86
WTI 110.27 -0.45 6.16 46.00
BRENT 113.28 -0.37 5.67 45.66
Bakır 3.80 -1.03 -3.80 -14.23

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 24.6000 4.00 -112.00 190.00
Türkiye 10 Yıllık 19.2800 -3.00 -48.00 -504.00
ABD 10 Yıllık 3.1360 -5.10 -2.90 162.20
ABD 2 Yıllık 3.0770 -6.50 2.10 234.70
Almanya 10 Yıllık 1.6290 0.20 -0.90 180.60
Almanya 2 Yıllık 0.9360 -0.90 -12.00 156.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.0751 -0.09 1.02 0.77
USDIDR 14,838.50 -0.10 0.03 4.19
USDTRY 16.6699 -0.03 -3.88 24.38
USDRUB 52.0250 -3.21 -4.98 -30.53
USDBRL 5.2678 -0.04 1.40 -5.45
USDCNY 6.7018 -0.09 0.00 5.44
USDMXN 20.1355 -0.01 0.45 -1.89
USDCZK 23.5650 0.24 0.64 7.70
USDHUF 378.6010 0.27 1.08 16.60
USDPLN 4.4743 0.19 0.61 10.90
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde dün ECB Başkanı C. Lagarde’ın açıklamaları ön
plandaydı. ECB Başkanı C. Lagarde politika yapıcıların rekor
enflasyonla mücadele etmek için hazır olduğunu söyledi.
Temmuz'da çeyrek puanlık faiz artış planını yineleyen Lagarde,
enflasyon tehdidi artarsa daha hızlı hareket edeceklerini belirtti.
ABD öncü dış ticaret açığı geçen ay %2,2 düşüşle 104,3 milyar
dolara geriledi. ABD'de tüketici güveni enflasyonun hanehalkı
beklentilerini de kötüleştirmesiyle hazirana ayında 98,7'ye geriledi.
Bugün ABD’de büyüme ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları,
Euro Bölgesi’nde ise tüketici ve sanayi güven rakamları takip
edilecek. Paritede 1,0543 seviyesinin üzerinde 1,0583 - 1,0646
-1,0686 seviyeleri direnç, 1,0481 – 1,0440 ve 1,0378 izlenen destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0687

  1.0647  

 1.0584   

1.0521    

 1.0481   

  1.0441  

   1.0378

GBP/USD

GBPUSD, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin bugün
Portekiz'in Sintra kentindeki AMB forumunda yapacağı konuşmayı
bekliyor. Ekonomistler, sterlinin yükselmesi için şahin açıklamalara
ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Bunun yanı sıra, Birleşik Krallık Avam
Kamarası 295'e karşı 221 oyla, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile
imzaladığı Brexit anlaşmasının parçası olan Kuzey İrlanda
Protokolü'nün tek taraflı olarak değiştirilmesini öngören yasa
tasarısını onayladı. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın artan
resesyon korkuları arasında faiz oranlarını artırmaya yönelik daha
kademeli bir yaklaşımı tercih edeceği beklentileri de artıyor. Bu
gelişmeler GBPUSD paritesini baskılıyor. Parite için 1,2218 –
1,2256 – 1,2329 seviyeleri direnç, 1,2145 – 1,2107 – 1,2034
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2534

  1.2452  

 1.2337   

1.2223    

 1.2141   

  1.2058  

   1.1944
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USD/TRY

BDDK’nın TL cinsinden nakdi ticari kredilere yönelik aldığı kararlar
sonrası haftaya düşüş eğiliminde başlayan kurda, dün sınırlı
yükselişte tepki hareketleri görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı
Nebati, BDDK’nın almış olduğu kararların geçici olduğunu
belirtirken, enflasyona endeksli tahvil ile ilgili ise şu an yeni bir adım
planlamadıklarını ifade etti. ABD tarafında ise tüketici güven
endeksi Şubat 2021 tarihinden bu yana en düşük seviyesine
gerileyerek haziran ayında 98,7 seviyesinde açıklandı. Bugün yurt
içinde ekonomik güven endeksi, ABD tarafında ise birinci çeyrek
büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları ile Fed Başkanı
Powell’ın yapacağı konuşma izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat
08:45 itibariyle 16,66’lı seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.4710

  17.4097  

 17.3681   

17.3265    

 17.2652   

  17.2039  

   17.1623

EUR/TRY

Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı C. Lagarde politika
yapıcıların rekor enflasyonla mücadele etmek için hazır olduğunu
söyledi. Temmuz'da çeyrek puanlık faiz artış planını yineleyen
Lagarde, enflasyon tehdidi artarsa daha hızlı hareket edeceklerini
belirtti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Kazaks
Temmuz toplantısı için yarım baz puanlık faiz artışına ilişkin şahin
mesajlar verdi. Yurt içinde Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında üçlü
memorandum imzalandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati,
BDDK’nın almış olduğu kararların geçici olduğunu belirtti. Yurt
içinde bugün ekonomik güven endeksinin açıklanması beklenirken,
ECB Başkanı C. Lagarde’ın açıklamaları ve gündeme dair
gelişmeler ön planda olacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 17,50’li TL seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.4635

  18.3698  

 18.2780   

18.1862    

 18.0925   

  17.9987  

   17.9069
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XAU/USD

Ons altında kararsızlık sürüyor. Bir süredir yatay ve sıkışık
seyreden ons altında net bir yönden bahsetmek zorlaştı. Bu sabah
spot piyasada ons altın 1818$-1823$ dar bir aralıkta yatay
seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,00 seviyesinin üzerinde ve
Dolar endeksi 104,00 - 105,00 puan aralığında görülüyor. Bugün
ABD'de GSYIH 1.çeyrek final verisi takip edilecek. Verinin ons altın
üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. 27 Haziran günü başlayıp, bugün
sona erecek forumda, ECB - BoE ve Fed Başkanlarının konuşma
yapması bekleniyor. Fed Başkanı Powell'ın resesyona dair vereceği
mesajlar, piyasaların seyrinde etkili olabilir. Ons altın için 1822$ -
1827$ - 1833$ direnç noktaları olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü
hareketinde 1816$ - 1811$ - 1804$ destek noktaları olarak
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,873.87

  1,864.72  

 1,852.20   

1,839.67    

 1,830.52   

  1,821.37  

   1,808.85

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasalarında dün karışık bir seyir izlendi.
Kamu hizmetleri, sigorta ve gıda sektörlerindeki hisselerinde
yükseliş yaşanırken, inşaat, perakende ve yazılım sektörlerinde ise
düşüşler gözlemlendi. Frankfurt borsasının kapanışıyla DAX 0,35%
yükselirken, MDAX endeksi 0,13% ve TecDAX endeksi 0,26%
geriledi. Bunun yanı sıra dün Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera
eyaletindeki Elmau Sarayı'nda düzenlenen G-G-7 Zirvesi'nin sonuç
bildirgesi yayımlandı. Enerji konusunda G-7'nin daha fazla önlem
alacağı belirtilen bildirgede, belirli bir fiyatın üzerinde satılan Rus
petrolünün taşınmasına yasak getirilmesinin gözden geçirileceği
kaydedildi. DAX Endeksi için 13,199 – 13,297 – 13,461 seviyeleri
direnç, 13,034 – 12,936 – 12,772 seviyeleri destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,601.33

  13,510.67  

 13,389.33   

13,268.00    

 13,177.33   

  13,086.67  

   12,965.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de zayıf gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası
yetkililerinin şahin tondaki açıklamalarının ardından endeksler,
kapanışta negatif bir seyir izledi. Amerikalıların ekonomiye ilişkin
beklentiler konusunda daha fazla karamsarlaştığını gösteren güven
endeksinin 100 beklentisinin altında 98,7 olarak açıklanması ile
birlikte teknoloji önderliğinde başlayan satışlar bütün endekslerde
etkili oldu. Yatırımcıların para politikası görünümünü
değerlendirmeye devam ettiği bir dönemde, Fed yetkililerinin
açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korudu. ABD'de bugün
büyüme verisi ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları önem
arz ediyor. 31.245 – 31.587 – 32.208  direnç, 30.624 – 30.283 –
29.662 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,780.00

  31,213.00  

 30,875.00   

30,537.00    

 29,970.00   

  29,403.00  

   29,065.00

S&P 500 Yakın Vade

Güne pozitif başlangıç yapan ABD endeksleri gün sonunda sert
kayıplar vererek bir kez daha ayı piyasası sınırına yaklaştılar. Dow
Jones endeksi %1,56, S&P500 %2,01 ve Nasdaq %2,98 oranın
düşüş yaşayarak günü sonlandırdılar. S&P500 endeksinde enerji
%2,7 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektör
olurken iletişim servisleri %2,92 oranında değer kaybederek en kötü
performansı sergileyen sektör oldu. Haftanın gündemini oluşturan
ABD GSYİH verisi ve akabinde Powell’ın açıklamaları dikkatle takip
edilecek. Endeks için, 3866 pivot seviyesini gün içi baz seviye
olarak takip ediyor olacağız. 3.866 – 3.911 – 3.994 direnç, 3.783 –
3.738 – 3.655 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,936.08

  3,859.92  

 3,813.83   

3,767.75    

 3,691.58   

  3,615.42  

   3,569.33
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Bu hafta, petrol
üreticileri olan Libya ve Ekvador tarafından üretim aksayacağına
dair haberlerin gelmesi, fiyatların yükselişine neden olmuştu. Bu
sabah, petrol fiyatlarında hafif satıcılı seyirler görülüyor. Piyasada
yeniden resesyon endişesinin artması, petrolde de talebi düşürebilir
beklentisini devreye sokunca, fiyatlarında geri çekilmesine yol
açıyor. Bugün ABD'de 1.çeyrek GSYIH final verisi açıklanacak.
Verinin petrol fiyatları üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Bugün petrol
stokları da takip edilecek. Ayrıca Fed Başkanı Powell'ın da
konuşması bulunuyor. Petrol fiyatları açısından hareketli bir gün
olabilir. Brent petrol için 114,09$ - 116,35$ - 118,90$ direnç
noktaları olurken, 111,54$ - 109,28$ - 106,73$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   126.08

  122.53  

 116.93   

111.34    

 107.79   

  104.23  

   98.64

USD/JPY

Zayıf makroekonomik verileri küresel risk iştahını baskılarken ABD
Dolarına olan talep artıyor. Enflasyon ve büyüme kaynaklı endişeler
artarken bugün açıklanacak ABD büyüme verisi ve ardından Fed
Başkanı Powell’ın konuşması önem arz ediyor. Powell’ın faiz artırım
konusundaki tonunun yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olması
beklenebilir. Bugün takip edilen Japonya Perakende Satışlar %3,3
beklentilerini aşarak %3,6 arttı. USDJPY bu sabah 136.00
seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Paritede yükseliş trendinin devam
ettiği belirtilebilir. Parite için 136.65 – 137.15 – 137.92 seviyeleri
direnç, 135.38 – 134.61 – 134.11 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.43

  137.43  

 136.18   

134.94    

 132.93   

  130.93  

   129.68
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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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