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Piyasa Gündemi

Küresel çapta resesyon endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkisini
yoğun bir şekilde hissettiriyor. Risk iştahının baskılandığı ve güvenli
limanlara yönelimin güç kazandığı görülüyor. Dolar dün küresel
çapta güçlü bir değer kazanımı ortaya koyarken, petrol cephesinde
resesyon endişeleriyle sert satışlar yaşandı. Talebe duyarlı
emtialarda da zayıf seyir sürüyor. Resesyon endişeleri ön planda
kaldığı sürece riskli varlıklara temkinli bir yaklaşımın benimsenmesi
faydalı olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    17:00 ABD – ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    21:00 ABD – FOMC Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek

Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı M. Draghi
ile düzenlediği basın toplantısında, İtalya ile ekonomik ve ticari
ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirtti. Ticaret hacminin geçen
sene %34 artışla 23 milyar doların üstüne çıktığını, mevcut
rakamların bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacaklarını
ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası %78,6 ile 24 yılın
zirvesine çıkan Haziran enflasyonuna dair değerlendirmesini
yayımladı. Haziran'da hizmet grubunda yıllık enflasyonun tüm alt
gruplarda arttığı belirtildi. Enflasyondaki yükselişe en belirgin
katkının enerji grubundan geldiği ifade edildi. Türkiye’de TÜFE bazlı
reel efektif döviz kuru endeksi Haziran ayında 53,33'e geriledi. ÜFE
bazlı reel efektif döviz kuru ise 79,59'a geriledi. Yurt içinde bugün
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Dün Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos,
Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını tamamen kesmesi
durumunda sanayi sektörünün enerji yetersizliği ile karşı karşıya
kalacağını ve Euro Bölgesi ekonomisinin resesyona girebileceğini
söyledi. ECB daha önce yaptığı projeksiyonlarda da temel
senaryosunun Euro Bölgesi ekonomisinde büyümenin bu yıl ve
gelecek yıl yavaşlayacağını ortaya koyduğunu belirtirken, negatif
senaryonun gerçekleşmesi halinde bir resesyon olabileceğini
vurgulamıştı. Artan resesyon endişeleri ve Avrupa’da derinleşen
enerji krizi sebebiyle dün bölgenin ortak para birimi olan Euro’da
tarihi düşük seviyeler görüldü. Günün devamında Avrupa Merkez
Bankası politika toplantısı sonrası gelecek açıklamalar ve AB’ye
ilişkin açıklanacak ekonomik tahminler takip edilebilir.

ABD

Başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden
resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler piyasalarda
fiyatlamaları zorlaştırıyor. Likidite sıkışıklığı korkusuyla başlayan
dolar endeksindeki yükseliş, riskli varlıkların tümüne satış getirdi.
Dolar Endeksi, gün içinde 106,64 seviyesine kadar çıkarak, 2002
yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Tatilden dönen ABD
endeksleri, seansa negatif bölgede başladıktan sonra kapanışta
karışık bir seyir izledi. Piyasa açılışı öncesinde, Citigroup tarafından
yapılan açıklamalar endeksler üzerinde de etkili oldu. Citigroup,
olası bir durgunluk yaşanırsa ham petrolün varil fiyatının yıl
sonunda 65 dolara, 2023'ün sonunda da 45 dolara kadar
düşebileceği tahmininde bulundu. Bugün, TSİ 21:00’da FOMC
toplantı tutanakları başta olmak üzere ABD’de yoğun veri akışı takip
edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.1100 0.64 2.80 27.66
EURTRY 17.5515 0.56 1.02 16.19
EURUSD 1.0258 -0.08 -1.77 -9.83
GBPUSD 1.1937 -0.16 -1.46 -11.79
USDJPY 135.34 -0.40 -0.90 17.58

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.2800 6.88 11.50 299.00
Dolar Endeksi 106.5490 5.40 143.40 1,087.90
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,815.50 -0.47 -0.15 -19.82
DAX Yakın Vade 12,488.00 0.93 -3.89 -21.24
Dow Jones Yakın
Vade 30,794.00 -0.43 -0.66 -14.99

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,766.56 0.09 -2.82 -3.45
Gram Altın 971.57 0.71 -0.10 24.41
WTI 98.05 0.17 -9.43 29.82
BRENT 102.40 0.52 -8.38 31.67
Bakır 3.39 -2.60 -12.03 -23.55

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 19.0400 -25.00 -24.00 -528.00
ABD 10 Yıllık 2.8360 2.20 -25.60 132.20
ABD 2 Yıllık 2.8450 1.60 -20.40 211.50
Almanya 10 Yıllık 1.2230 4.50 -29.30 140.00
Almanya 2 Yıllık 0.4620 3.60 -36.60 109.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.6224 0.52 2.20 4.20
USDIDR 15,022.00 0.06 1.03 5.48
USDTRY 17.1100 0.64 2.80 27.66
USDRUB 63.0000 -0.79 20.00 -15.87
USDBRL 5.3879 0.00 3.95 -3.29
USDCNY 6.7084 -0.17 0.12 5.55
USDMXN 20.6040 0.41 2.36 0.40
USDCZK 24.1310 0.10 1.85 10.28
USDHUF 397.9850 0.16 5.49 22.56
USDPLN 4.6385 0.32 3.73 14.97
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Euro/Dolar

Resesyon endişeleri güvenli limanlara olan talebi artırırken, dolar
dün küresel çapta güçlü bir seyir kaydetti. Likidite sıkışıklığı
nedeniyle dolarda yaşanan güç kazanımı ve resesyon endişelerinin
riskli varlıkları baskılamaya devam etmesi Euro/Dolar paritesinde de
sert düşüşleri beraberinde getirdi. Paritede son 20 yılın en düşük
seviyeleri test ediliyor. Artan resesyon endişeleri, ECB’nin sıkılaşma
konusunda geride kalması ve Rusya’dan gelen gaz konusundaki
endişeler Avrupa varlıkları üzerinde baskı oluşturuyor. Paritede
1,0350 altında kalındığı ve mevcut risk başlıkları korunduğu sürece
zayıf seyrin devamı beklenebilir. Paritede 1,0316 – 1,0397 - 1,0530
seviyeleri direnç, 1,0183 – 1,0102 - 0,9969 seviyeleri destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0641

  1.0606  

 1.0582   

1.0558    

 1.0523   

  1.0488  

   1.0464

GBP/USD

İngiltere Merkez Bankası, emtia fiyatlarındaki artışın dünyada
enflasyonu tetiklemesiyle küresel ekonomik görünümün önemli
biçimde kötüleştiğini belirtti. Banka dün yayımladığı finansal istikrar
raporunda enerji ve hammadde maliyetlerindeki volatilitenin
gelecekte ekonomik şoklara neden olabileceği uyarısında bulundu.
Bunun yanı sıra dün İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık
Bakanı Sajid Javid, art arda hükümetteki görevlerinden istifa
ettiklerini açıkladı. Siyasi belirsizlik ve resesyon endişeleriyle artan
piyasa belirsizliği, dolar endeksindeki güçlenmenin de etkisiyle
GBPUSD paritesi üzerinde baskı oluşturuyor. Paritede 1.1993 -
1.2088 - 1.2220 seviyeleri direnç, 1.1862 - 1.1767 - 1.1635
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2315

  1.2221  

 1.2088   

1.1956    

 1.1861   

  1.1766  

   1.1634
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USD/TRY

Dün küresel piyasalarda resesyon endişelerinin ön planda olduğu
bir gün geçirdik. Dolar endeksi dün 106,79’lu seviyeleri görerek
2002 yılından bugüne en yüksek değeri alırken, gelişmekte olan
ülke para birimleri de dolar karşısında değer kaybettiği gözlendi.
Emtia ve enerji fiyatlarında da genele yayılan düşüşler görüldü. Yurt
içinde ise TCMB, haziran ayına ilişkin yayımladığı fiyat gelişmeleri
raporunda enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji
fiyatlarından geldiğini bildirdi. Dün yaşanan gelişmelerle birlikte
kurda da yükseliş eğilimleri hakimdi. Bugün yurt içinde veri akışı
sakin. ABD’de ise FOMC toplantı tutanakları ön planda olacak. Bu
sabah sınırlı yükseliş eğiliminin hâkim olduğu Dolar/TL, saat 08:45
itibariyle 17,04’lü seviyelerde işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2572

  17.8204  

 17.3533   

16.8862    

 16.4495   

  16.0127  

   15.5456

EUR/TRY

Euro Bölgesi hizmetler PMI haziran ayında beklentilerin üzerinde
53,0 seviyesinde açıklandı. Almanya'da aynı dönemde hizmetler
sektörünü yansıtan PMI verisi 52,4 ile beklentiler doğrultusunda
gerçekleşti. Dün Ankara'da, İtalya Başbakanı Draghi,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya geldi. Yapılan
görüşme sonrası basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin
ilerlediğini ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen sene %34
artışla 23 milyar doların üstüne çıktığını, mevcut rakamların ise bu
sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağını belirtti. Euro/TL
kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 17,44’lü 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

Global piyasalarda dün sert düşüşler yaşandı. Son dönemde,
merkez bankalarından gelen sıkılaşma adımları, ekonomilerde
durgunluğa yol açabilir beklentisini güçlendiriyordu. Bunu zaman
zaman fiyatlamalarda gözlemliyorduk. Dün bu endişelerin daha da
artmasıyla piyasadaki görünüm bozuldu ve risk iştahı zayıfladı. Ons
altında da kayıplar 1800$ seviyesinin altına doğru devam etti. Spot
piyasada ons altın dün ve bugün 1763$ seviyesinden destek alıyor.
Görünüm zayıfladı. Dolar endeksi bu endişeler karşısında 106,00
puan seviyesine yükseldi. Bugün için resesyon konusu gündemde
kalacaktır. Ayrıca, Fed toplantısı tutanakları ve ABD verileri takip
edilebilir. Ons altın için 1748$ - 1732$ - 1700$ destek noktaları,
1780$ - 1796$ - 1828$ direnç 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 sigorta, sanayi ve kimyasal
sektörleri öncülüğünde düştü. DAX 2,91% MDAX endeksi 3,41% ve
TecDAX endeksi 1,17% değer kaybetti. Dün Almanya Hükümeti,
Rusya'nın doğalgaz arzında kesintiye gitmesinin endüstriye ciddi
zararlar vermesi ve ekonomiyi daha geniş ölçüde tehdit etmesiyle
zor günler geçiren enerji şirketlerini kurtarmaya izin veren yasa
tasarısını onay sürecini hızlandırma kararı aldı.  Özellikle Avrupa
Bölgesi’nin en güçlü ekonomisi olan Almanya’da derinleşen enerji
krizi, resesyon olasılığını tetikliyor, bu belirsizlik nedeniyle riskli
varlıklardan çıkış yaptığı gözlemleniyor. Endeks için 12.593 -
12.820 - 13.097 seviyeleri direnç, 12.315 - 12.088 - 11.811
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
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Dow Jones Yakın Vade

ABD hisse senetleri haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlasa da
kapanışa doğru endeksler kayıplarını telafi etti. Dow Jones günü
%0,4 aşağıda tamamlarken S&P500 %0,2 ve Nasdaq %1,8 değer
kazandı. Piyasalarda resesyon ve enflasyon endişeleri riskli
varlıklarda yoğun satış baskısına neden oldu. Dolar endeksi son 20
yılın en yüksek seviyesine yükselirken ABD uzun vadeli
tahvillerinde de talep artışı gözlemlendi. Bugün ABD’de ISM İmalat
endeksi ve JOLTS verisi önem arz ediyor. Akşam saatlerinde ise
Fed Toplantı Tutanaklarını yayımlanacak. Yayımlanan tutanaklarda
Fed’in sıkılaşma politikasına dair ipuçları yön belirleyici olacak.
Endeks için 30.824 - 31.319 - 31.710 seviyeleri direnç, 30.433 -
29.938 - 29.547 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 baskı altında
kalmaya devam ediyor. S&P500, seans boyunca düşüş kaydetti.
Kapanışa doğru toparlayan endeks günü %0,2 artıda tamamladı.
Resesyon endişeleri petrol fiyatlarına satış baskısına sebep olurken
dolar endeksinde de tarihi zirveler gözlemleniyor. Yatırımcılar riskli
varlıklardan nakit pozisyonlara ve uzun vadeli tahvillere yatırım
yapıyor. Bugün ABD’de ISM İmalat endeksi ve JOLTS verisi önem
arz ederken akşam saatlerinde Fed Toplantı Tutanakları takip
edilecek. Yayımlanan tutanaklarda Fed’in sıkılaşma politikasına dair
ipuçları aranacak. Endeks için 3.878 - 3.923 - 3.991 seviyeleri
direnç, 3.811 - 3.766 - 3.698 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
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Brent Petrol

Petrol fiyatları dünkü düşüş sonrası bu sabah yatay seyrediyor.
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri bir süredir fiyatları
baskılıyordu. Dün bu endişelerin daha da artmasıyla piyasaların
genelinde sert satışlar izlendi. Küresel büyümenin yavaşlaması,
petrolde talebi düşürür beklentisiyle, fiyatlarında geri çekilmesine
neden oldu. Yabancı kurumlardan gelen raporlara bakıldığında,
bazıları bu düşüşün daha da devam edebileceğine değinirken, bazı
kurumlarda resesyon ihtimali artışına rağmen küresel ekonominin
hala büyüdüğünü ve petrol talebinin büyüme performansını
aşacağını belirtiyorlar. Bugün içinde piyasalardaki seyir takip
edilmeli. Brent petrol için 106,24$ - 111,38$ - 119,85$ direnç,
97,77$ - 92,63$ - 84,16$ ise destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   115.20

  112.75  

 110.73   

108.71    

 106.26   

  103.81  

   101.79

USD/JPY

USD/JPY, 136 bandından geri çekilme yaşasa da paritede 135,10
seviyesi üzerinde fiyatlama sürüyor. Salı günü hem küresel hisse
senetleri hem de emtiaların baskı altında olduğu bir gündü.
Resesyon korkularının yoğunlaşması dolar endeksini destekledi ve
iki yılın en yüksek seviyesine görmesine sebep oldu. USD/JPY
paritesi haftanın ilk işlem gününde 137'li seviyelere kadar
tırmanırken, küresel resesyon endişeleri ve BoJ'un para
politikasında bir değişiklik olmayacağı yönündeki değerlendirmeler
yatırımcıların Japon yenindeki uzun pozisyonlarını azaltmaya
devam etmelerine neden oluyor. Parite için 136.31 – 136.75–
137.14 seviyeleri direnç, 135.07 – 134.63 – 134.23 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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