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Piyasa Gündemi

Resesyon endişeleri nedeniyle küresel çapta açıklanan güven
endekslerinin son dönemlerin en düşük seviyelerine gerilediği ve bu
durumun risk iştahı üzerinde baskı oluşturduğu görülüyor.
Enflasyonist baskılar nedeniyle merkez bankalarına dair agresif
sıkılaşma endişeleri ve resesyon korkuları ana risk başlıkları olarak
izlenmeye devam ediliyor. 2022 Merkez Bankacılığı panelinde Fed,
ECB ve BoE başkanlarının açıklamalarında enflasyonla mücadele
mesajları öne çıktı. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Orta
•    15:30 ABD – Kişisel Tüketim Harcamaları Önem: Yüksek

Türkiye

Ekonomik güven endeksi haziran ayında %3,3 oranında azalarak
93,6 olarak kaydedildi. Böylece endekste Mayıs 2021'den bu yana
en düşük seviye test edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD
Başkanı Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO
Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Biden, Ukrayna tahılının
ülkeden çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları
hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a teşekkür etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. Sonrasında Bakan Nebati,
Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için kamu ile özel sektör
arasındaki güçlü iş birliği ve koordinasyonu önemsediklerini bildirdi.
Yurt içinde bugün dış ticaret rakamları takip edilecek.

Euro Bölgesi

Dün Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı ekonomik güven endeksi
Haziran'da 105'ten 104'e gerileyerek Mart 2021'den bu yana en
düşük seviyeye indi. Tüketici Güveni ise 23.6'ya düştü. Perakende
ve inşaat sektörlerinde güven azalırken hizmet ve sanayide
yükseldi. Bölgede enflasyon AMB'nin hedefinin üzerinde
seyrederken ekonomik toparlanmanın da sekteye uğraması
bekleniyor. Bunun yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim
Konseyi üyesi Gediminas Simkus enflasyon görünümü kötüleşirse
gelecek toplantıda 50 baz puan faiz artışı olabileceğini söyledi.
Morgan Stanley ekonomistleri ise Rusya’dan enerji tedarikinin
azalmasıyla birlikte Euro Bölgesi'nde dördüncü çeyrekte ılımlı bir
resesyon yaşanacağını öngördü. Yarın Almanya tarafında işsizlik
oranı verileri ve Euro bölgesi genelinde AMB Başkanı Lagarde’ın
konuşmaları takip edilebilir.

ABD

Beklentinin altında gelen makroekonomik veriler yatırımcıların risk
algısında etkili oluyor. Dün ABD’de büyüme verisi takip edildi. Buna
göre ABD ekonomisi birinci çeyrekte %1,6 daraldı. Ekonomistler
%1,5 daralma beklentisindeydi. Böylece ABD ekonomisi 2020'in
ikinci çeyreğinden beri ilk kez daraldı. Ayrıca dün, Merkez
Bankacılığı panelinde konuşan Fed Başkanı Powell, faiz artışlarının
büyümeyi yavaşlatacağını, büyümenin pozitif kalmasını umduklarını
söyledi. Powell "ekonomide yumuşak iniş mümkün ancak zorlu
olacak" dedi. Powell resesyona neden olmadan faiz artırmayı
hedeflediklerini ve bunu başaracaklarına inandıklarını belirtti.
Forumda ABD ekonomisinin güçlü bir durumda olduğunu belirten
Powell, Fed'in enflasyonu %2 seviyesine kadar düşürebileceğini
söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.6929 0.29 -3.82 24.55
EURTRY 17.4772 0.59 -4.32 15.70
EURUSD 1.0468 0.24 -0.53 -7.99
GBPUSD 1.2149 0.29 -0.92 -10.22
USDJPY 136.26 -0.23 0.97 18.38

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.1100 -5.50 -73.50 282.00
Dolar Endeksi 104.8940 -22.10 52.90 922.40
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,782.75 -1.01 -0.45 -20.51
DAX Yakın Vade 12,841.00 -1.17 -0.60 -19.01
Dow Jones Yakın
Vade 30,741.00 -0.83 0.22 -15.14

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,816.36 -0.08 -0.38 -0.73
Gram Altın 974.78 0.20 -4.14 24.76
WTI 108.24 -0.03 4.72 43.31
BRENT 111.92 0.14 5.13 43.91
Bakır 3.86 0.17 0.57 -12.94

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 24.5200 -8.00 -95.00 182.00
Türkiye 10 Yıllık 19.3600 8.00 -29.00 -496.00
ABD 10 Yıllık 3.0920 -0.40 0.40 157.80
ABD 2 Yıllık 3.0370 -1.60 1.00 230.70
Almanya 10 Yıllık 1.5140 -0.20 8.40 169.10
Almanya 2 Yıllık 0.8590 3.10 5.10 148.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.2555 -0.06 1.81 1.90
USDIDR 14,899.95 0.21 0.22 4.62
USDTRY 16.6929 0.29 -3.82 24.55
USDRUB 52.8750 0.71 -2.98 -29.39
USDBRL 5.1830 0.00 -1.12 -6.97
USDCNY 6.6967 -0.06 -0.03 5.36
USDMXN 20.1841 0.27 0.84 -1.65
USDCZK 23.6350 -0.25 0.56 8.02
USDHUF 376.2700 -0.27 -0.94 15.88
USDPLN 4.4549 -0.37 -0.48 10.42
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi haziran ayında 104,0
seviyesine gerileyerek Mart 2021'den beri en düşük seviyeye indi.
Düşüşte Ukrayna'daki savaş ve küresel tedarik zinciri sıkıntıları
ekonominin resesyona gireceği endişesi etkili oldu. Diğer yandan
ABD ekonomisinde ilk çeyreğe ilişkin daralma verisi %1,5'ten
%1,6'ya revize edildi. Fed Başkanı Powell ABD ekonomisinin güçlü
olduğunu, ancak faiz artışlarının büyümeyi yavaşlatacağını
vurgularken, yumuşak inişin mümkün ama zor olacağını ifade etti.
ECB Başkanı C. Lagarde ise düşük enflasyon ortamına geri
dönülmeyeceğini enerjinin enflasyondaki yükselişte büyük etkisi
olduğunu söyledi. Zayıf seyrin kaydedildiği paritede 1,0406 –
1,0370 - 1,0305 destek, 1,0470 – 1,0506 – 1,0571 izlenen direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0673

  1.0617  

 1.0557   

1.0497    

 1.0441   

  1.0385  

   1.0324

GBP/USD

Enflasyon nedeniyle güvenli limanlara olan talepteki artış, ECB
forumunda konuşan Powell’in şahin tonda açıklamalarından da
destek bularak dolar endeksinde yükselişe neden oldu ve dolar
endeksindeki güçlü görünüm GBPUSD paritesi üzerinde baskı
yarattı. Dün aynı forumda BoE Başkanı Bailey’in de konuşmaları da
takip edildi. Bailey, ekonominin yavaşladığına ilişkin açık işaretler
olduğunu ve BoE’nin faiz oranlarının yükseltilmesine yönelik daha
kademeli bir yaklaşımı tercih edeceğini, bunun da İngiliz sterlini
üzerinde baskı oluşturduğunu gösterdi. Bugün İngiltere tarafında
açıklanacak olan büyüme verisi paritenin seyri açısından takip
edilebilir. Paritede 1.2147 - 1.2188 - 1.2254 seviyeleri direnç,
1.2081 - 1.2040 - 1.1974 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2534

  1.2452  

 1.2337   

1.2223    

 1.2141   

  1.2058  

   1.1944
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USD/TRY

Yurt içinde ekonomik güven endeksi haziran ayında 93,6 seviyesine
açıklanarak Mayıs 2021 tarihinden bu yana en düşük seviyesine
geriledi. ABD’de tarafında ise ilk çeyrekte ekonomi yıllıklandırılmış
bazda yüzde 1,6 küçülme kaydetti. Fed Başkanı Powell, faiz
artışlarının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını bildirirken,
yumuşak iniş mümkün ama zorlu olacak açıklamasında bulundu.
Açıklanan verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı kalırken
kurda dün sınırlı düşüş eğilimleri görüldü. Bugün yurt içerisinde dış
ticaret dengesi ve TCMB PPK toplantı özeti izlenecek. ABD
tarafında ise çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik
maaşı başvuruları ön planda olacak. Bu sabah yatay seyirlerin
hakim olduğu Dolar/TL, saat 08:40 itibariyle 16,67’li seviyelerden
işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.4710

  17.4097  

 17.3681   

17.3265    

 17.2652   

  17.2039  

   17.1623

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi haziranda 104,0
seviyesine geriledi. Düşüşte Ukrayna'daki savaş ve küresel tedarik
zinciri sıkıntıları ekonominin resesyona gireceği endişesi etkili oldu.
Almanya’da enflasyon, hükümet önlemlerinin etkisiyle haziranda
%8,2 seviyesine geriledi. Diğer yandan ECB yetkililerinden şahin
tonda açıklamalar gelmeye devam ederken, ECB Başkanı C.
Lagarde ise düşük enflasyon ortamına geri dönülmeyeceğini
enerjinin enflasyondaki yükselişte büyük etkisi olduğunu söyledi.
Yurt içinde ekonomik güven endeksi haziran ayında %3,3 oranında
azalarak 93,6 olarak kaydedildi. Ayrıca dün ABD Başkanı Joe
Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin pozitif
haber akışları öne çıktı. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
17,38’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 altın kararsız seyrine devam ediyor. Bir süredir ons altında yeni
bir yönden bahsedemiyoruz. Küresel anlamda büyüme endişeleri,
majör merkez bankalarından gelen sıkılaşma adımları, yüksek
enflasyon, tahvil faizlerindeki oynaklık ve dolarda güçlenme, ons
altını etkileyen konu başlıkları olarak izleniyor. Ons altında bu tablo
karşısında kararsız kalmış durumda. Bugün içinde bu kararsızlığın
devam etmesi beklenebilir. Ancak ilerleyen günlerde bu seyrini
hangi yöne kırarsa o yöne doğru tepkinin hızlanması da muhtemel
gözüküyor. Ons altın için bugünkü ABD verileri takip edilebilir.
Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları
endeksi açıklanacak. Ons altın için 1820$ - 1829$ - 1841$ direnç
noktaları, 1800$ - 1800$ - 1787$ destek noktaları olarak takip
edilebilir.

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 piyasaları dün medya, sanayi ve inşaat
sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle düştü. DAX 1,73%, MDAX
endeksi 2,72% ve TecDAX endeksi 1,45% düştü. Dün açıklanan
verilere göre Almanya’da enflasyon, hane halkları ve işletmelerin
üstündeki fiyat artışı baskısını hafifletmek için getirilen geçici
hükümet önlemlerinin etkisiyle düştü. Mayıs tüketici enflasyonu,
Haziran'da %8,2’ye geriledi. Açıklanan rakam Almanya için
rahatlatıcı olsa da AMB'nin Temmuz'da faiz artırım kararını
değiştirmesi beklenmiyor. Bugün Almanya tarafında açıklanacak
olan işsizlik oranı verisi önem arz ediyor. Endeks için 12.957 -
13.111 - 12.247 seviyeleri direnç, 12.806 - 12.685 - 12.516
seviyeleri destek olarak izlenebilir.

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

Dün FED Başkanı Powell, Amerika ekonomisinin güçlü olduğunu ve
sıkı para politikasından zarar görmeyecek durumda olduğu
görüşünü yinelerken, enflasyonu %2 seviyelerine çekme
girişimlerinin bazı zorluklara yol açacağını ancak güçlü istihdam
piyasasının korunabileceğini belirtti. ABD 1. Çeyrek kişisel
harcamalar verisi, %3,1 seviyesinden %1,8 seviyesine revize edildi.
ABD ekonomisi ilk çeyrekte yıllıklandırılmış olarak %1,6 küçüldü.
Pandemi sonrası ilk kez ABD ekonomisinde daralma gözlendi.
Mevcut verilerin etkisi ile, endeksler resesyon endişelerini
beraberinde getirerek gün boyu karışık bir seyir izledi. 31.007 –
31.151 – 31.283 seviyeleri direnç, 30.730 – 30.598 – 30.413 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

S&P 500 endeksi 3819 seviyesinde yatay negatif kapanış yaptı.
İşlem hacmi ise son bir ayın ortalamasının %18 altındaydı. Sağlık,
temel tüketim sektörleri seans içerisinde yükseliş kaydederken,
enerji sektörü %3.4 değer kaybı ile endeksi baskıladı. Bu sabah
vadelilerde yatay negatif görünüm korunuyor. 55 günlük hareketli
ortalamanın yükselen seyri korunurken, kısa vadeli ortalamaların
düşüş eğilimini teyit etmesi endekste olası geri çekilmelerin kısa
vadede devamını getirebilir. Olası bir yükselişin başlaması için 21
günlük hareketli ortalama seviyesi olan 3.869 üzerinde kalıcı
kapanışlar izlenmelidir. 3.821 - 3.840 – 3.859 direnç, 3.782 – 3.763
– 3.735 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 fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. Bu hafta resesyon
endişelerinin artmasıyla petrol fiyatlarının aşağı yönlü tepki
vermesine neden olduğunu gözlemledik. Küresel anlamda büyüme
endişelerinin olması, petrolde de talebi baskılayabilir ihtimalini
güçlendiriyor. Dolayısıyla bu durum fiyatların düşüşüne yol açıyor.
Bugün içinde petrol için OPEC+ aylık toplantısı takip edilecek.
Piyasada yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle özellikle Körfez
ülkelerinden üretim artışı yapılması isteniyor. Ancak onlarda bu
konuya sıcak bakmıyorlar. Bugünkü toplantı içinde yeni bir karar
beklenmezken, mevcut kararın korunması beklentiler dahilinde.
Gün içerisinde gelecek açıklamalar, takip edilmeli. Brent petrol için
110,46$ - 108,85$ - 105,98$ destek noktaları, 113,33$ - 114,94$ -
117,81$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   126.08

  122.53  

 116.93   

111.34    

 107.79   

  104.23  

   98.64

USD/JPY

USDJPY dün 137.00 seviyesine yükselerek 1998’den bu yana en
yüksek seviyede fiyatlandı. Dün Merkez Bankacılığı panelinde
konuşan Fed Başkanı Powell, faiz artışlarının büyümeyi
yavaşlatacağını, büyümenin pozitif kalmasını umduklarını söyledi.
Powell "ekonomide yumuşak iniş mümkün ancak zorlu olacak" dedi.
Powell resesyona neden olmadan faiz artırmayı hedeflediklerini ve
bunu başaracaklarına inandıklarını belirtti. Powell'ın şahin sözleri,
Fed ve Japonya Merkez Bankası arasındaki politika duruşunda
büyük bir farklılığı doğruladı. Bu da Japon Yenini baskıladı ve
paritenin yükselişini destekledi. Yarın açıklanacak Tankan İmalat
Endeksi, Japon Yeni için önem arz ediyor. Parite için 137.14 –
137.67 – 138.35 seviyeleri direnç, 135.92 – 135.24 – 134.71
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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