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Piyasa Gündemi

Küresel ekonomilere ilişkin yapılan analizlerde resesyon beklentileri
daha güçlü bir şekilde dile getirilirken, gündemdeki resesyon
endişeleri fiyatlamalar üzerinde belirleyici oluyor. Merkez
bankalarının sıkılaşma hamleleri ile resesyon endişeleri risk iştahı
üzerinde baskı oluşturan ana faktörler olarak varlığını koruyor. Yurt
içinde TÜFE verisi piyasa beklentilerine paralel aylık bazda %4,95
oranında artış kaydederken, yurt içi piyasalarda volatilite oldukça
yüksek seyrediyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Euro Bölgesi – Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    13:00 BoE Başkanı Bailey’in Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Yurt içinde haziran ayına ait enflasyon rakamları takip edildi.
Tüketici fiyatları aylık %4,95 artarken, yıllık enflasyon %78,62'ya
çıktı. Enflasyona en fazla katkı kamunun ayarladığı fiyatlardan
geldi. Elektrik, doğalgaz ve içki ile sigaradaki vergi artışlarının yanı
sıra çay, şeker ve sütteki zamlar haziran enflasyonunu belirledi.
Üretici fiyat endeksi aylık %6,77, yıllık %138,31 arttı. Böylece TÜFE
24 yılın zirvesine çıkarken, ÜFE de 1995'ten bu yana en yüksek
seviyeye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon verisi
sonrası yaptığı değerlendirmede önümüzdeki dönemde para ve
maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet
piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları
hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesini hedeflediklerini
söyledi. TCMB 24 Haziran'da uygulamaya giren değişiklikte TÜFE
endeksli tahvillerin iskonto oranını %15'ten %30'a çıkarmıştı. Dün
bu oran %50'ye çıkarılmış oldu. Bu hamle ile bankaların sabit faizli
tahvillere yönlendirilmesi ve Hazine'nin daha düşük maliyetlerle
borçlanması hedefleniyor. Yurt içinde bugün gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Dün Euro Bölgesinde ÜFE verileri açıklandı. ÜFE, Mayıs'ta aylık
bazda %0,7 arttı. Oran, son bir yılın en düşük artışı olarak kayda
geçti. Enerji maliyetlerindeki azalma enflasyonun, tahminlerin
altında kalmasında etkili oldu. Bunun yanı sıra dün AMB tarafından
gelen açıklamalar da takip edildi. AMB, para politikasını iklim
değişikliği hedefleriyle uyumlu hale getirmek için kurumsal tahvil
alımlarında yeşil şirketleri desteklemeye yönelik ilave adımlar
atılacağını duyurdu. AMB Yönetim Konseyi üyesi Madis Muller ise
enflasyonla mücadele için temmuz ayında 25 baz puanlık artışla
sıkılaşma döngüsünün başlaması gerektiğini belirtti. Bugün gün
içinde Euro Bölgesinden gelecek olan perakende satış verileri ve
AMB’nin yapacağı politika toplantısı takip edilebilir.

ABD

Haftanın ilk işlem gününde tatil nedeniyle kapalı olan ABD
endekslerinde, yeni günde yatay pozitif bir seyir
inceleniyor. Resesyon ve enflasyon ikileminde baskılanan ABD
piyasaları bu sabah Asya'dan gelen olumlu fiyatlamalarla
toparlanma gösteriyor. Merkez bankalarının temmuz toplantı takvimi
yaklaşırken para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz
toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimaline neredeyse kesin
gözüyle bakılıyor. ABD tarafında bugün açıklanacak önemli bir veri
bulunmuyor. Yeni haftada Cuma günü açıklanacak tarım dışı
istihdam verisi önem arz ederken hafta boyunca PMI verileri ve
FOMC üyelerinin söylemleri de risk iştahında yön verici olabilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 16.8427 0.16 1.01 25.66
EURTRY 17.5747 0.26 0.18 16.35
EURUSD 1.0436 0.11 -0.80 -8.26
GBPUSD 1.2117 0.09 -0.53 -10.46
USDJPY 136.13 0.32 -0.01 18.27

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.2113 12.12 12.62 292.13
Dolar Endeksi 105.1020 -3.20 65.50 943.20
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,842.75 0.77 0.45 -19.24
DAX Yakın Vade 12,859.00 0.63 -2.66 -18.90
Dow Jones Yakın
Vade 31,164.00 0.61 0.75 -13.97

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,810.60 0.14 -0.49 -1.04
Gram Altın 980.45 0.30 0.44 25.54
WTI 108.22 -0.40 -2.30 43.29
BRENT 112.23 -0.34 -1.29 44.32
Bakır 3.60 -0.57 -6.35 -18.85

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 24.0100 -47.00 -55.00 131.00
Türkiye 10 Yıllık 19.2900 -7.00 -24.00 -503.00
ABD 10 Yıllık 2.9450 5.10 -23.70 143.10
ABD 2 Yıllık 2.9220 8.50 -21.60 219.20
Almanya 10 Yıllık 1.3360 -0.10 -29.10 151.30
Almanya 2 Yıllık 0.6240 0.80 -32.10 125.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.3039 -0.20 1.33 2.20
USDIDR 14,992.00 -0.01 0.93 5.27
USDTRY 16.8427 0.16 1.01 25.66
USDRUB 55.0250 -1.74 2.37 -26.52
USDBRL 5.3299 0.00 1.14 -4.33
USDCNY 6.6942 -0.09 -0.21 5.32
USDMXN 20.2650 -0.11 0.64 -1.25
USDCZK 23.7084 -0.13 0.85 8.35
USDHUF 385.5350 -0.04 2.10 18.73
USDPLN 4.5181 -0.10 1.17 11.99
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Euro Bölgesi’nde üretici fiyat endeksi takip
edildi. Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları mayıs ayında %36,3
seviyesine geriledi. Şubat 2021’den beri düzenli yükseliş yaşayan
üretici enflasyonu 15 ay sonra ilk defa sınırlı bir düşüş kaydetti.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi M. Muller,
enflasyonla mücadele için temmuz ayında 25 baz puanlık artışla
sıkılaşma döngüsünün başlaması gerektiğini belirtti. ABD’de dün
spot piyasa kapalı bulunurken, risk iştahında zayıf seyir kaydedildi.
Bu sabah paritede toparlanma çabası öne çıkarken, 1,0400
seviyesinin üzerinde 1,0450 – 1,0479 ve 1,0496 takip edilen direnç
seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise kısa vadede 1,0405 - 1,0388 ve
1,0359 izlenen destek noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0641

  1.0606  

 1.0582   

1.0558    

 1.0523   

  1.0488  

   1.0464

GBP/USD

Brexit endişeleri tekrar manşetlerdeki yerini korurken, İngiltere
Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentileri yumuşuyor.
Araştırmalara göre, 50 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığı %65'te
bulunuyor ve sonraki toplantılar için beklentiler düşürülüyor.
Scotiabank analistleri dün yayımladıkları bir notta, zayıf bir ekonomi
ve aşırı genişleyen BoE, faiz artırımı beklentileri sebebiyle risk
altında olduğu düşünüldüğünde, Sterlin için sınırlı bir yukarı yönlü
potansiyel gördüklerini yazdılar. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra
bugün hem ABD hem İngiltere’den gelecek olan PMI verileri ve
FOMC toplantı tutanakları paritenin seyri açısından takip edilebilir.
Parite için 1,2148 – 1,2196 – 1,2228 seviyeleri direnç, 1,2067 –
1,2035 – 1,1987 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2390

  1.2355  

 1.2310   

1.2266    

 1.2231   

  1.2196  

   1.2152
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USD/TRY

Yurt içerisinde tüketici enflasyonu Haziran’da aylık yüzde 4,95 ve
yıllık yüzde 78,62 oranında artış gösterdi. Enflasyon artış hızına en
yüksek katkının enerji kalemlerinde geldiğini söyleyebiliriz. Diğer
taraftan üretici enflasyonu ise aylık yüzde 6,77 ve yıllık yüzde
138,31 oranında artış göstererek güçlü seyrini korudu. Yurt içinde
açıklanan enflasyon verileri sonrası kurda düşük volatilitede sınırlı
yükseliş eğilimleri hâkim oldu. Bugün veri akışı bakımından
nispeten sakin bir gün geçireceğiz. Yurt içinde tüfe bazlı reel efektif
kuru, ABD tarafında ise fabrika siparişleri takip edilecek. Bu sabah
yatay seyir izleyen Dolar/TL, saat 08:45 itibariyle
16,82’li seviyelerde işlem görüyor. Dolar endeksi ise 105,05
seviyelerinde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2572

  17.8204  

 17.3533   

16.8862    

 16.4495   

  16.0127  

   15.5456

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları mayıs ayında %36,3 seviyesine
geriledi. Şubat 2021’den beri düzenli yükseliş yaşayan üretici
enflasyonu 15 ay sonra ilk defa sınırlı bir düşüş kaydetti. Yurt içinde
ise tüketici fiyatları aylık %4,95 artarken, yıllık enflasyon %78,62'ya
çıktı. Enflasyona en fazla katkı kamunun ayarladığı fiyatlardan
geldi. Elektrik, doğalgaz ve içki ile sigaradaki vergi artışlarının yanı
sıra çay, şeker ve sütteki zamlar haziran enflasyonunu belirledi.
Üretici fiyat endeksi aylık %6,77, yıllık %138,31 arttı. Hazine ve
Maliye Bakanı Nebati, enflasyon verisi sonrası yaptığı
değerlendirmede uygulanan politikalarla fiyat artışlarının
düşürülmesini hedeflediklerini söyledi. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 17,57’li TL seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.3133

  18.8381  

 18.3299   

17.8218    

 17.3466   

  16.8714  

   16.3633
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XAU/USD

Ons altında yatay ve kararsız seyirler devam ediyor. Dün ABD'de
piyasalar kapalı olduğu için önemli bir veri açıklanmadı. Bu nedenle,
altında da hacimsiz seyirler izlendi. Bu sabaha bakıldığında, spot
piyasada ons altında 1806-1812$ aralığında seyirler görülüyor.
Dolar endeksi 105,00 puan çevresinde işlem görüyor. Fed'in
agresifleşme beklentisi ve ABD'de resesyon ihtimali, ons altında
kararsızlığa yol açıyor. Bu hafta ABD'de istihdam haftası olması
sebebiyle ons altın temkinli. Yarın ise Fed'in haziran ayı
toplantısının tutanakları takip edilecek. Ons altın için yarın ve cuma
daha önemli gözüküyor. Bugün ABD'de ikincil düzey veriler
açıklanacak. Ons altında 1813$ - 1818$ - 1823$ direnç noktaları
olarak izlenebilir. Buna karşın, 1802$ - 1798$ - 1792$ destek
noktaları olarak bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,848.64

  1,840.24  

 1,833.80   

1,827.35    

 1,818.95   

  1,810.55  

   1,804.11

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları dün perakende, inşaat ve teknoloji
sektörleri öncülüğünde düştü. DAX 0,31%, MDAX endeksi 1,28%
ve TecDAX endeksi 0,45% düştü. Bugün, Dax vadelilerinde karışık
bir görünüm olduğu belirtilebilir. Almanya Başbakanı Olaf Scholz
dün bir açıklamasında, yükselen enerji fiyatları ve enflasyon
konusunda tarihi bir zorlukla karşı karşıya olduklarını belirterek,
mevcut krizin birkaç ay içinde bitmeyeceğini söyledi. Dün açıklanan
Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre ise ülkede mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, Mayıs'ta bir önceki aya
kıyasla %0,9 artış beklentisine karşın %0,5 azalarak 125,8 milyar
Euro oldu. DAX Endeksi için 13,005 – 13,109 – 13,310 seviyeleri
direnç, 12,701 – 12,499 – 12,396 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,596.00

  13,470.00  

 13,340.00   

13,210.00    

 13,084.00   

  12,958.00  

   12,828.00

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 05 Temmuz 2022

Dow Jones Yakın Vade

Dün ABD piyasaları kapalı ve veri gündemi sakindi. Geçen hafta
takip edilen zayıf makroekonomik verilerin etkisiyle değer kaybeden
endeksler bugün Asya’dan gelen olumlu haberler ile toparlanma
gösteriyor. Öte yandan enflasyon ve resesyon endişeleri gündemini
koruyor. Yatırımcıların gözü Cuma günü açıklanacak tarım dışı
istihdam verisinde. Ayrıca hafta boyunca takip edilecek PMI verileri
ve FOMC üyelerinin konuşmaları da risk iştahında etkili olabilir.
31.289 – 31.449– 31.594 seviyeleri direnç, 30.828 – 30.688 –
30.570 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,527.00

  32,197.00  

 31,565.00   

30,933.00    

 30,603.00   

  30,273.00  

   29,641.00

S&P 500 Yakın Vade

Küresel endeksler resesyon ve enflasyon endişeleriyle düşük iştah
sergiliyor. Dün ABD piyasaları kapalı ve veri gündemi sakindi. Bu
sabah ise endeks vadelileri Asya’dan gelen toparlanma sinyalleriyle
artıda. ABD endeksleri bir süredir zayıf makroekonomik verilerin
etkisiyle değer kaybediyordu. Bugün açıklanacak önemli bir veri
bulunmazken yatırımcıların gözü Cuma günü açıklanacak tarım dışı
istihdam verisinde olacak. Ayrıca hafta boyunda PMI verileri ve
FOMC yetkililerinin konuşmaları da yön belirleyici olabilir. Endeks
için 3.855 – 3.871 – 3.896 seviyeleri direnç, 3.794 – 3.776 – 3.760
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,992.50

  3,970.25  

 3,937.00   

3,903.75    

 3,881.50   

  3,859.25  

   3,826.00

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 05 Temmuz 2022

Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne sakin başladı. Kısa vadede petrol
fiyatlarında düşüş görülmesine karşın piyasanın hala orta/uzun
vade beklentisi, petrol fiyatlarında yükselişin devam etmesi yönünde
olarak bulunuyor. Bu nedenle, ABD başta olmak üzere birçok ülke
bu konuda tedirgin. ABD Başkanı Biden'ın Körfez ülkelerine petrol
üretimini artırın çağrısının ardından şimdi İngiltere Başbakanı
Johnson'da aynı çağrıda bulundu. Suudilerin daha fazla petrol
üretmesi gerektiğini belirtti. Bu konuya dair gelişmeler, petrol
fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Piyasaya ek üretim
gelmedikçe, piyasadaki arz eksikliği fiyatların yükselişinin
sürmesine neden olacaktır. Brent petrol için 114,90$ - 116,23$ -
118,49$ direnç noktaları, 111,31$ - 109,05$ - 107,72$ destek
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   115.20

  112.75  

 110.73   

108.71    

 106.26   

  103.81  

   101.79

USD/JPY

USD/JPY, 136.00 seviyesinin üzerinde kalmaya çabalamasıyla gün
içi en yüksek seviyesinden tutunuyor. Yen çiftinin 135.75'in altına
düşmesi durumunda, 135,00 eşiğine doğru aşağı yönlü bir seyir
beklenebilir. 137.00 bandının geçilmesi halinde ise, 1998
ortalarında test edilen 140,00 seviyesine yönelim incelenebilir. Dün,
Japon bankacılık devi Nomura, önümüzdeki 12 ay içinde Euro
bölgesi, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Kanada'nın
ABD ile birlikte resesyona gireceği tahmininde bulundu. Uzmanlar,
Japonya’nın devam eden politika desteği nedeniyle en hafif
durgunluğuna sahip olan ülke olarak kalacağını belirtiyor. Parite için
136.40 – 136.71– 137.04 seviyeleri direnç, 135.06 – 134.42 –
134.07 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   136.66

  136.03  

 135.62   

135.21    

 134.58   

  133.95  

   133.54
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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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