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Piyasa Gündemi

Merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının resesyona yol
açacağına dair endişeler ve Rusya – Ukrayna savaşı ana risk
başlıkları olarak varlığını koruyor. Küresel çapta enflasyon başta
olmak üzere ekonomik veri akışları, merkez bankalarının hamleleri
ve resesyon endişeleri fiyatlamaları şekillendirmeye devam
edecektir. Yurt içinde açıklanacak haziran ayı TÜFE’ye ilişkin
konsensüs beklentiler aylık bazda %4,90 oranında artış yaşanması
yönünde şekilleniyor. (Gedik Yatırım: %5,30)

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – TÜFE/ÜFE Önem: Yüksek
•    11:30 Euro Bölgesi – Sentix Yatırımcı Güveni Önem: Yüksek

Türkiye

İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat PMI, Haziran'da 48,1’e
gerileyerek Türk imalat sektürünün performansında yavaşlamaya
işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücretin %25 zamla
nette 5 bin 500 TL olduğunu söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
ilk toplantısını Perşembe günü gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda çalışanları
enflasyona karşı koruyacakları mesajını vermişti. Hazine, Merkez
Bankası ve BDDK'nın üst üste aldığı makroihtiyati önlemler ticari
kredi faizlerini yükseltti. KMH ve kredi hariç TL ticari kredi faizleri
%28,01 ile üç yılın zirvesine çıktı. Yurt içinde bugün açıklanacak
haziran ayına ait enflasyon rakamı günün öne çıkan başlığı olacak. 

Euro Bölgesi

Cuma günü Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü
verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayıs ayında
%8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya
devam etmesiyle Haziran'da %8,6'ya çıktı. Almanya'nın 10 yıllık
tahvil faizi, açıklanan verinin ardından %1,4 seviyesine yükseldi.
AMB, haziran ayı başındaki Yönetim Konseyi toplantısında, temmuz
ayında 0,25 puanlık faiz artırımına işaret etmişti. Bu, 11 yıl içindeki
ilk faiz artışı olacak. Banka ayrıca, Eylül'de faiz oranlarını daha da
sert bir şekilde artırabileceğinin sinyallerini verdi.  Bu hafta,
pazartesi Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), salı bölge
genelinde hizmet sektörü PMI, çarşamba Almanya'da fabrika
siparişleri ve Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, perşembe
Almanya'da sanayi üretimi ile AMB toplantı tutanakları takip
edilebilir.

ABD

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi arasında artan
belirsizliklerle varlık fiyatlarında oynaklık devam ediyor. Geçtiğimiz
hafta açıklanan birçok makroekonomik veri ekonomik aktivite
yavaşlamaya işaret ederken, önemli merkez bankaları yetkililerinin
agresif para politikalarını sürdüreceğine ilişkin yönlendirmeleri risk
iştahını olumsuz etkiledi. ABD piyasaları söz konusu gelişmelerle
düşüş eğilimindeyken, gözler bu hafta cuma günü açıklanacak tarım
dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündemine
çevrildi. Halihazırda resesyon fiyatlamalarının etkili olduğu ABD'de
söz konusu verinin istihdam piyasasına ilişkin önemli bir ipuçları
taşıması ve Fed'in politikalarının yönü üzerinde oldukça etkili olması
sebebiyle piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor. ABD
piyasaları, 4 Temmuz Bağımsızlık günü nedeniyle bugün kapalı
olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.7649 0.02 1.26 25.08
EURTRY 17.4814 -0.01 -0.23 15.73
EURUSD 1.0428 0.10 -1.48 -8.33
GBPUSD 1.2108 0.03 -1.29 -10.53
USDJPY 135.46 0.18 -0.01 17.69

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.0900 3.50 -77.50 280.00
Dolar Endeksi 105.0630 -5.70 110.90 939.30
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,816.50 -0.28 -2.24 -19.80
DAX Yakın Vade 12,931.00 1.18 -2.00 -18.45
Dow Jones Yakın
Vade 30,977.00 -0.27 -1.41 -14.49

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,810.62 -0.02 -0.67 -1.04
Gram Altın 975.92 0.21 0.61 24.96
WTI 107.25 0.46 -1.31 42.00
BRENT 111.22 0.44 0.03 43.01
Bakır 3.61 -1.21 -4.50 -18.47

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 19.2900 -7.00 -24.00 -503.00
ABD 10 Yıllık 2.8940 0.00 -31.60 138.00
ABD 2 Yıllık 2.8370 0.00 -29.10 210.70
Almanya 10 Yıllık 1.2770 4.50 -27.50 145.40
Almanya 2 Yıllık 0.5410 3.60 -35.60 116.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.3218 -0.36 2.89 2.31
USDIDR 14,965.05 -0.07 1.06 5.08
USDTRY 16.7649 0.02 1.26 25.08
USDRUB 54.4250 -4.52 2.45 -27.32
USDBRL 5.3297 -0.06 1.73 -4.34
USDCNY 6.6931 -0.12 0.02 5.31
USDMXN 20.2886 0.14 1.84 -1.14
USDCZK 23.7320 -0.01 1.57 8.46
USDHUF 383.7040 0.05 0.93 18.17
USDPLN 4.4923 -0.11 1.53 11.35
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü küresel piyasalarda imalat PMI
rakamlarının yanı sıra Euro Bölgesi’nde öncü enflasyon rakamı
takip edildi. Euro Bölgesi'nde mayıs ayında %8,1 olan yıllık
enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle
Haziran'da %8,6'ya çıkarak en yüksek seviyeye ulaştı. Euro
Bölgesi’nde imalat sektörü PMI endeksi ise 52,1 seviyesinde
açıklanarak beklentileri karşılarken zayıflamaya devam etti. ABD'de
ISM imalat endeksi Haziran'da 56.1'den 53'e gerileyerek 2 yılın en
düşük seviyesine indi. Dolar endeksinde güçlü seyir korunurken,
tahvil cephesinde resesyon endişeleri ile geri çekilme kaydediliyor.
Paritede 1.0425 - 1.0486 - 1.0545 seviyeleri direnç, 1.0366 - 1.0306
- 1.0247 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0676

  1.0629  

 1.0576   

1.0524    

 1.0477   

  1.0430  

   1.0377

GBP/USD

İngiltere parlamentosu, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış
anlaşmasının bir parçası olarak kabul edilen İngiltere ve Kuzey
İrlanda arasındaki gümrük düzenlemelerini tek taraflı olarak
değiştirecek yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalarına devam
ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mevcut anlaşma
şartlarının 1998'de imzalan barış anlaşmasını tehdit eden gerilimler
yarattığını belirterek gerekli değişiklerin yapılması gerektiğini
söylemişti. Almanya ve İrlanda'dan takip edilen açıklamalarda,
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit anlaşmasındaki Kuzey
İrlanda ile ticareti düzenleyen bazı bölümleri iptal etme planının
yasal veya siyasi herhangi bir gerekçesi bulunmadığı belirtildi.
Parite için 1,2188 – 1,2283 – 1,2390 seviyeleri direnç, 1,2082 –
1,1987 – 1,1880 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2438

  1.2366  

 1.2314   

1.2262    

 1.2190   

  1.2118  

   1.2065
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USD/TRY

BDDK’nın nakdi ticari kredilere yönelik almış olduğu kararın
fiyatlamalar üzerinde etkili olduğu bir haftayı geride bıraktık. Yurt
içinde imalat PMI Haziran’da 48,1 ile zayıf görünüm sergiledi. İmalat
PMI son dört ayda 50 eşik değerin altında seyrederek imalat
sektöründe yavaşlamaya işaret ediyor. ABD tarafında ise Fed’in
şahinleşmesi son olarak ISM imalat PMI verisine yansıdı. ABD’de
ISM imalat PMI Haziran’da 56,1’den 53,00 seviyesine gerileyerek
son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Açıklanan verilerin
fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün gözler yurt içinde
açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak. Beklentimiz
enflasyonun aylık yüzde 5,30 artış göstermesi yönünde. Dolar/TL,
bu sabah saat 08:30 itibariyle 16,76’lı seviyelerde işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.4828

  17.4370  

 17.3964   

17.3557    

 17.3100   

  17.2642  

   17.2236

EUR/TRY

Haftanın son işlem günü Euro Bölgesi’nde öncü enflasyon rakamı
ön plandaydı. Euro Bölgesi'nde mayıs ayında %8,1 olan yıllık
enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle
Haziran'da %8,6'ya çıkarak en yüksek seviyeye ulaştı. Euro
Bölgesi’nde imalat sektörü PMI endeksi ise 52,1 seviyesinde
açıklanarak beklentileri karşılarken zayıflamaya devam etti. Yurt
içinde haziran ayında 48,1’e gerileyerek 2 yılın dip seviyesinde
açıklanarak Tu¨rk imalat sekto¨ru¨nu¨n performansında
yavas¸lamaya is¸aret etti. Diğer yandan asgari ücrete ilişkin zam
oranı %25 seviyesinde açıklandı. Yurt içinde bugün enflasyon
rakamları haftanın majör başlığı olarak öne çıkıyor. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 17,48’li TL seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5589

  18.4692  

 18.3678   

18.2664    

 18.1767   

  18.0869  

   17.9855

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 04 Temmuz 2022

XAU/USD

ABD'de istihdam haftası ve cuma günü açıklanacak tarım dışı
istihdam verisi, piyasalarda oynaklığa neden olabilir. Cuma gününe
kadar ons altının temkinli kalması bekleniyor. Bu sabah spot
piyasada ons altında 1805-1814$ aralığında seyirler izleniyor. Dolar
endeksi 105,00 puan çevresinde seyrediyor. Merkez bankalarının
para politikalarında sıkılaşma adımları, bir yanda küresel büyümeye
dair endişelerin etkisi ons altını baskılıyor ve kararsız seyretmesine
neden oluyor. Bu iki konu arasında bir süre daha ons altının kalması
beklenebilir. Bugün ABD'de piyasalar kapalı olacağı için
açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Piyasada işlem
hacminin zayıf olması beklenebilir. Ons altın için 1816$ - 1825$ -
1841$ direnç noktaları, 1800$ - 1792$ - 1775$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,846.51

  1,828.86  

 1,819.91   

1,810.95    

 1,793.30   

  1,775.65  

   1,766.70

DAX Yakın Vade

Almanya piyasaları cuma günü kamu hizmetleri, perakende ve
telekomünikasyon sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde yükseldi.
DAX 0,23%, MDAX endeksi 0,05% ve TecDAX endeksi 0,31% arttı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ARD televizyonunun geleneksel
yaz röportajında yükselen enerji fiyatlarından endişeli olduğunu
bildirdi. Scholz ayrıca Covid-19, artan enerji fiyatları ve devam eden
Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle sosyal patlama uyarısı yaptı ve
enflasyona karşı, halkın durumunu iyileştirecek toplantılar serisini
başlatacaklarını açıkladı. DAX Endeksi için 13,005 – 13,109 –
13,310 seviyeleri direnç, 12,804 – 12,701 – 12,499 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,603.67

  13,484.33  

 13,339.67   

13,195.00    

 13,075.67   

  12,956.33  

   12,811.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones endeksi haftanın son işlem gününü %1,05 artıda
tamamladı. Cuma günü ABD’de ISM İmalat Endeksi verisi takip
edildi. Buna göre ISM İmalat Endeksi, Haziran ayında 56,1’den 53’e
geriledi. Ekonomistlerin beklentisi verinin 54,5 olması yönündeydi.
ISM İmalat Endeksinin 50 seviyesinin üzerinde tutunması büyüme
olarak yorumlanabilirken önceki aya göre gerileme yaşanması
sıkılaştırma endişeleriyle ekonominin soğuduğuna işaret ediyor.
Bugün ABD piyasaları Kurtuluş Günü sebebiyle kapalı olacak.
31.301 – 31.554 – 31.994 seviyeleri direnç, 30.608 – 30.168 –
29.915 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,997.67

  31,846.33  

 31,633.67   

31,421.00    

 31,269.67   

  31,118.33  

   30,905.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500, Cuma gününü %1,06 yükselişle tamamladı. ABD’de
büyümenin öncü göstergelerinden sayılan ISM İmalat verisi
56,1’den 53’ gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Büyüme eşiği
olan 50’nin üzerinde gerçekleşen verinin gerilemesi sıkılaştırma
endişelerinin artmış olduğunu gösteriyor. Temmuz’da Fed’in 75 baz
puan artış gerçekleştirmesi beklenirken ekonomistlerden resesyon
uyarıları takip ediliyor. BofA, artan faizlerin enflasyonu
geriletmediğine dikkat çekerek resesyona hazırlanılması gerektiği
konusunda uyarıyor. Bugün ABD piyasaları Kurtuluş Günü
sebebiyle kapalı olacak. 3.858 – 3.890 – 3.947 seviyeleri direnç,
3.769 – 3.712 – 3.680 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,102.08

  4,010.92  

 3,963.58   

3,916.25    

 3,825.08   

  3,733.92  

   3,686.58
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya yatay başladı. Küresel piyasalarda,
resesyon endişeleri petrol fiyatları üzerinde de baskı kuruyor ve
zaman zaman geri çekilmesine neden oluyor. ABD Başkanı
Biden'ın 13-16 Temmuz tarihlerinde Orta Doğu ziyaretini yapması
bekleniyor. Bu ziyarette, Arabistan'a, petrol üretim çağrısını
yinelemesi beklentiler arasında bulunuyor. Bu ihtimal, fiyatların geri
çekilmesine yol açıyor. JP Morgan, en kötü senaryoda petrol
fiyatları için 380$ senaryosunu konuşmaya başladı. OPEC aylık
raporunu yayınladı ve haziran ayında 120K varil düşüş petrol
üretiminde görüldü. Üretimi en çok düşen ülkelerin Nijerya ve Libya
olduğu belirtiliyor. Brent petrol için 113,24$ - 115,04$ - 117,76$
direnç noktaları olurken, geri çekilmelerde 110,62$ - 108,82$ -
106,20$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   113.20

  111.39  

 108.92   

106.45    

 104.64   

  102.83  

   100.36

USD/JPY

USDJPY, yeni haftada 35.00 civarındaki gün içi en düşük
seviyesinde kalmaya devam ediyor. Paritede, 21 günlük hareketli
ortalama seviyesi olan 135,83 seviyesine yakın seyir sürüyor. 10
yıllık ABD tahvil getirisi %2,96 civarında işlem görüyor ve 10
Haziran'dan bu yana ilk kez %3,0'ın altında seyrediyor. Mevcut
durum ise Yen’in lehine denebilir. ABD tarafında oldukça yoğun bir
makro ekonomik takvimin takip edileceği haftada, DXY, 105.00
psikolojik desteğinin altından dönüş gerçekleştirdi. Ayrıca, piyasa
katılımcıları Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarının
yayınlanmasını bekliyor. Parite için 135.91 – 136.57 – 137.15
seviyeleri direnç, 134.67 – 134.08 – 133.43 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   138.05

  137.16  

 136.06   

134.96    

 134.06   

  133.17  

   132.07
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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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