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Piyasa Gündemi

Küresel çapta merkez bankalarının agresif faiz artışlarının bir
resesyona neden olacağına dair artan korkular güvenli limanlara
yönelimi beraberinde getirirken, riskli varlıkların baskı altında kaldığı
görülüyor. Hafta başında küresel risk iştahında bir miktar
toparlanma çabası görülse de ana risk başlıkları risk iştahı üzerinde
baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün küresel çapta açıklanacak
imalat PMI rakamları ile Euro Bölgesi’nde açıklanacak öncü TÜFE
rakamı önemli olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – İmalat PMI Önem: Orta
•    12:00 Euro Bölgesi  – Öncü TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

TUİK Mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerine göre dış ticaret
açığı yıllık %155 artışla 10,60 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.
Yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığı 43,21 milyar dolar oldu. TCMB
pariteden arındırılmış veri setine göre 24 Haziran haftası itibariyle
tüzel kişilerin döviz mevduatları 691 milyon dolar artış gösterdi.
TCMB Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerini
yayımladı. Toplantı özetinde uzun vadeli tahvil faizlerinin politika
faizine yakınsadığına dikkat çekerek “Getiri eğrisinin para
politikasının etkinliğini artıracak şekilde bütün vadelerde aşağı
kaydığı izlenmektedir” denildi. TCMB değerlendirme süreçleri
tamamlanan teminat ve likidite politika adımlarının para politikası
aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için
kullanılmaya devam edileceğini belirtti. Ayrıca TCMB zorunlu
karşılık ve ihbarlı döviz hesaplarına komisyon uygulamasında
değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yurt içinde bugün imalat PMI
rakamları ve gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

ABD

Küresel piyasalarda resesyon endişeleri risk iştahını baskılıyor.
Riskli varlıklardan çıkış hızlanırken güvenli liman olan tahviller de
resesyon endişesi ile alıcılı bulamıyor. ABD 10 yıllık tahvilleri %3,00
seviyesinin altına inerek son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.
ABD Doları ise düşük iştah ile talep görüyor. Dolar endeksi yeniden
105 seviyelerine yaklaşıyor. Hisse senedi piyasaları ise endekslerin
1970 yılından bu yana en kötü ilk yarı performansını göstermesiyle
satıcılı seyrine devam ediyor. Haftasonu tatili ve Pazartesi günü
piyasaların kapalı olduğu düşünüldüğünde bugün riskli varlıklardan
çıkışın hızlanması beklenebilir.

Euro Bölgesi

Yüksek enflasyonla mücadele eden Euro Bölgesi’nde sektörlerde
yavaşlama olması istihdam piyasasının da durgunlaşacağı
endişesini yaratıyor. Bu nedenle işsizlik oranları yakından takip
ediliyor. Dün Euro Bölgesi ve bölgenin en güçlü ekonomisi olan
Almanya’dan son aya ait işsizlik oranları açıklandı. Almanya’da
Şubat’tan beri %5 olan işsizlik oranı Haziran’da %5,3’e yükseldi. Bu
oran Kasım sonrası en yüksek seviye oldu. Bunun yanı sıra yüksek
enflasyona, küresel resesyon endişelerine işaret eden UBS, Euro
Bölgesi için 2022 ve 2023 yıllarına dair büyüme tahminlerini
düşürdü. Euro Bölgesi için 2022 yılı büyüme tahminini %2,9'dan
%2,7'ye revize etti. Bugün Euro bölgesinde PMI verileri ve
enflasyon verisi takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.7029 0.03 -1.09 24.62
EURTRY 17.4616 -0.27 -2.02 15.60
EURUSD 1.0456 -0.26 -0.96 -8.08
GBPUSD 1.2125 -0.43 -1.15 -10.40
USDJPY 134.94 -0.55 -0.20 17.24

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.0550 -5.50 -77.50 276.50
Dolar Endeksi 104.8280 2.70 70.70 915.80
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,754.25 -0.93 -4.14 -21.10
DAX Yakın Vade 12,630.00 -1.10 -3.71 -20.35
Dow Jones Yakın
Vade 30,505.00 -0.90 -3.12 -15.79

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,797.95 -0.51 -1.61 -1.73
Gram Altın 965.54 -0.45 -2.60 23.58
WTI 103.64 -0.88 -2.40 37.22
BRENT 107.88 -0.68 -0.76 38.71
Bakır 3.70 -1.99 -3.14 -16.46

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 24.4800 -4.00 -79.00 178.00
Türkiye 10 Yıllık 19.3600 8.00 -29.00 -496.00
ABD 10 Yıllık 2.9620 -5.50 -17.30 144.80
ABD 2 Yıllık 2.9100 -5.40 -15.30 218.00
Almanya 10 Yıllık 1.3480 -0.20 -9.40 152.50
Almanya 2 Yıllık 0.6350 -1.70 -16.50 126.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.3648 0.51 3.53 2.58
USDIDR 14,958.30 0.20 0.87 5.03
USDTRY 16.7029 0.03 -1.09 24.62
USDRUB 51.7250 -4.21 -4.57 -30.93
USDBRL 5.2533 -0.07 0.21 -5.71
USDCNY 6.7075 0.12 0.26 5.53
USDMXN 20.2049 0.49 1.72 -1.55
USDCZK 23.6551 0.23 0.97 8.11
USDHUF 379.7850 0.44 -0.14 16.96
USDPLN 4.4980 0.34 1.21 11.49
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde mayıs ayına ait işsizlik oranı %6,6 oranına
geriledi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ise işsizlik
%5,3 artarak 133 bin kişi açıklandı. ABD'de günün majör başlığı
olarak izlenen kişisel gelirler, mayıs ayında beklentilere paralel
%0,5 artarken, kişisel tüketim harcamaları %0,2 seviyesinde
açıklanarak beklentilerin altında yükseliş kaydetti. Ülkede haftalık
işsizlik maaşı başvuruları 2 bin düşüşle 231 bine gerileyerek sınırlı
düşüş kaydetti. Dolar endeksinde güçlü seyir korunurken, tahvil
cephesinde resesyon endişeleri ile geri çekilme kaydediliyor.
Paritede 1.0414 – 1.0345 – 1.0308 destek seviyeleridir.
Toparlanmaların yaşanması durumunda ise 1.0520 izlenen ilk
direnç konumunda bulunurken, devamında 1.0557 ve 1.0626 diğer
direnç noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0673

  1.0617  

 1.0557   

1.0497    

 1.0441   

  1.0385  

   1.0324

GBP/USD

Birleşik Krallık, 2021 yılının ilk çeyreği için Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla'da herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi. Bununla birlikte,
Birleşik Krallık GSYİH'si çeyreklik bazda %0.8 ve yıllık bazda
%8.7'lik ilk tahminlerle eşleşti. Bunun yanı sıra ekonomik
karamsarlıkla savaşmak için Birleşik Krallık hükümeti Katma Değer
Vergisini (KDV) hafifletmeyi planlıyor. Bugün Haziran ayına ilişkin
açıklanacak PMI verileri ve Brexit süreci ile ilgili devam eden haber
akışı paritenin seyri açısından takip edilebilir. Parite için  1,2213 –
1,2249 - 1,2310 seviyeleri direnç, 1,2117 – 1,2056 – 1,2020
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

Yurt içinde dış ticaret dengesi mayıs ayında 10,6 milyar dolar açık
verdi. Yılın ilk beş ayında toplam dış ticaret açığı ise 43,5 milyar TL
olarak gerçekleşti. TCMB, 23 Haziran 2022 tarihli PPK toplantı
özetinde, enflasyon hedefine ulaşmak için liralaşma stratejisini
teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme
sürecinin devam ettiğini bildirdi. ABD’de ise çekirdek kişisel tüketim
harcamaları mayıs ayında aylık %0,3 ve yıllık %4,7 oranında
beklentilerin altında artış gösterdi. Kişisel harcamalar ise Mayıs’ta
%0,2’lik artış ile beklentileri karşılamadı. Açıklanan verilerin
fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün yurt içinde ve ABD’de imalat
PMI verileri izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:30 itibariyle
16,68’li seviyelerde işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.4710

  17.4097  

 17.3681   

17.3265    

 17.2652   

  17.2039  

   17.1623

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde dün işsizlik rakamları takip edildi. Euro
Bölgesi’nde mayıs ayına ait işsizlik oranı %6,6 oranına geriledi.
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da ise işsizlik %5,3
artarak 133 bin kişi açıklandı. Yurt içinde mayıs ayına ilişkin dış
ticaret istatistiklerine göre dış ticaret açığı yıllık %155 artışla 10,60
milyar dolara yükselerek rekor kırdı. TCMB dün yayınladığı haziran
ayı Para Politikası Kurulu toplantı özetinde getiri eğrisindeki
düşüşün politika etkinliğini artırdığını belirtti. Ayrıca TCMB zorunlu
karşılık ve ihbarlı döviz hesaplarına komisyon uygulamasında
değişikliğe gidildiğini açıkladı. Piyasalarda bugün imalat PMI
rakamlarının açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 17,45'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 bu sabah hafif satıcılı işlem görüyor. Dolar endeksi 105,00
puana yakın seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizinin de %3,00
seviyesinin altına doğru gerilediği görülüyor. Küresel piyasalarda,
Fed'in faiz artırma konusunda agresif adım atabilme ihtimalleri,
buna bağlı olarak resesyon endişeleri fiyatlara yansıtılıyor. Bu
gelişmeler karşısında ons altında da bir süredir zayıf ve kararsız
seyirler izleniyor. Ons altın için bugün ABD verileri takip edilebilir.
Ancak verilerin ons altın üzerinde etkisinin sınırlı kalması
bekleniyor. Ons altın için 1820.67 $ – 1834.07 $ – 1843.04 $
seviyeleri direnç, 1811 $ pivot seviyesinin altına geri çekilmelerde
1794.63 $ – 1789.33 $ – 1775.93 $ seviyeleri destek 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 kamu hizmetleri, yazılım ve
teknoloji sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle düştü. DAX 1,69%
gerileyerek 52 haftanın en düşük seviyesini gördü, MDAX endeksi
2,11% ve TecDAX endeksi ise 0,76% değer kaybetti. Almanya
Federal İş Ajansı, işsizlik rakamlarına ilişkin haziran ayı verilerini
açıkladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz
sayısı, haziranda geçen aya kıyasla 103 bin artarak 2 milyon 363
bine yükseldi. Ukrayna’dan gelen göçmenlerin iş gücü piyasasına
katılımı nedeniyle yükseliş yaşandığı belirtildi. DAX Endeksi
için 13,111 – 13,247 - 13,341 seviyeleri direnç, 12,809– 12,708 –
12,588 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

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

Perşembe gününü, ABD hisse senedi endeksleri negatif bir seyir
izledi. Günün en önemli verileri, ABD’de açıklanan çekirdek kişisel
tüketim verileri ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri
oldu. Çekirdek kişisel tüketim verisi aylık bazda %0,4 olan
beklentinin altında %0,3, yıllık bazda ise %4,8 olarak gerçekleşti.
Mevcut verilerin etkisi ile, endeksler %1’in üzerinde değer
kaybederek başladıkları seansı yatay negatif bir şekilde sonlandırdı.
Haftanın son işlem gününde de benzer seyir korunuyor. Bugün ABD
İmalat Satın Alma Endeksi verisi takip edilecek. 31.038 – 31.344 –
31.661 direnç, 30.415 – 30.098 – 29.792 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&P500 endeksi %0,86 kayıpla günü 3786 seviyesinde sonlandırdı.
Endeks, yılın ilk yarısını %21 kayıpla geçirerek 1970 yılı sonrası en
kötü ilk 6 aylık performansı sağlamış oldu. Wall Street endekslerinin
1970’ten bu yana en kötü ilk yarıyı geçirmesinin ardından ABD
vadelileri ikinci yarının ilk gününde de kayıpların süreceğine işaret
ediyor. Enerji %2.04, telekomünikasyon %1.55, değer kayıplarıyla
endekste düşük performans sergileyen sektörler olurken; ham
madde %1.10, endüstriyeller %0.28, gayrimenkul %0.03 primlerle
günü pozitif sonlandıran sektörler oldu. 3.825 – 3.865 – 3.907
direnç, 3.742 – 3.700 – 3.660 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 etkili olması, fiyatlarında geri çekilmesine neden
olmuştu. Sonrasında gözler dünkü OPEC+ aylık toplantısına
çevrildi. Toplantıda beklentiler doğrultusunda yeni bir karar
çıkmazken, mevcut kararın korunduğu görülüyor. Piyasaya ek
üretim gelmeyecek olması, arz sıkıntısının devam etmesi anlamına
geliyor. ABD Başkanı Biden'ın, bu ayki S. Arabistan ziyaretinde ek
üretim talep edileceği konuşuluyor. Bu da fiyatların yükselişini
zorlaştırıyor. Libya'da mücbir sebeplerden dolayı üretime ara
verildiği belirtilmekte. Bu nedenle petrol fiyatlarında dalgalanmalar
sürebilir. Brent petrol için 112.21 $ – 115.25 $ – 117.26 $ seviyeleri
direnç, 107.16 $ – 105.15 $ – 102.11 $ seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   116.73

  114.76  

 111.69   

108.61    

 106.65   

  104.68  

   101.60

USD/JPY

USDJPY paritesi yükselen trendinin altında fiyatlanıyor. Dün
ABD’de makroekonomik verilerde zayıflama sinyalleri yinelendi.
ABD’de resesyon endişeleri sürerken riskli varlıklardan kaçış
hızlanıyor. ABD 10 yıllık tahvillerinin %3,00 seviyesinin altına
gerilemesiyle dolar endeksinin 105,00 seviyelerine doğru güç
kazandığı gözlemleniyor. Asya piyasaları da küresel iştah
düşüklüğüyle satıcılı seyir izliyor. Haftasonu tatili ve Pazartesi günü
ABD piyasalarının kapalı olduğu düşünüldüğünde bugün riskli
varlıklardan çıkışın hızlanması beklenebilir. USDJPY’de trend
üzerinde fiyatlamalar görülebilir. Parite için 136.52 – 137.29 –
137.78 seviyeleri direnç, 134.93 – 134.35 – 133.78 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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