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Piyasa Gündemi

Küresel çapta yaşanan resesyon fiyatlamasının ardından dün hisse
piyasalarında toparlanma çabası gözlense de petrol ve endüstriyel
metallerde zayıf görünüm etkisini sürdürdü. Önümüzdeki süreçte
merkez bankalarının faiz artırım kararları ve ekonomik verilerdeki
olası bir bozulma resesyon endişelerini canlı tutmaya devam
edecektir.  Dün akşam yayınlanan FOMC tutanaklarında yüksek
enflasyon baskılarının sürmesi halinde daha kısıtlayıcı bir duruşun
mümkün olabileceği ifade edildi.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    14:30 ECB Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek
•    15:15 ABD – ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek

Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu
konuşmasında, enflasyonu gelecek sene şubat-mart aylarında
kontrol altına almış olarak yola devam edeceklerini belirtti. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve
Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi
yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022
dönemindeki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan Dolar,
Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz
cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep
etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebileceği
belirtildi. Yurt içinde bugün gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Artan enerji fiyatlarının Avrupa ekonomisi üzerinde baskı yaratması
ve güvenli liman olarak görülen dolara olan talebin artması, ortak
para birimi Euro’yu baskılıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen dün yaptığı bir açıklamada AB'nin Rusya'nın
doğalgazı tümüyle kesmesi ihtimaline hazırlıklı olması gerektiğini
söyledi. Bunun yanı sıra Avrupa’da enerji krizine karşı nükleer enerji
kullanımı da yeniden gündemde. Öte yandan AB istatistik ofisine
göre Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, Mayıs ayında bir önceki
aya göre yükseldi ancak yine de beklentilerin altında kaldı.
Mevsimsellikten arındırılmış aylık toplam perakende hacmi, %-1,4
olan Nisan ayına göre %0,2 yükseldi. Bugün gün içinde birincil veri
olarak Avrupa merkez bankası yetkililerinin konuşmaları ve
yayımlanması planlanan AMB para politikası tutanakları takip
edilebilir.

ABD

Fed dün son toplantısına ilişkin FOMC tutanaklarını yayımladı.
Yetkililer tutanaklarda, temmuz ayında 50 ya da 75 baz puanlık bir
faiz artışı beklediklerini ve yüksek enflasyon baskılarının devam
etmesi halinde daha kısıtlayıcı bir duruşun mümkün olabileceğini
belirtti. Endişelerin uzun vadeli fiyat beklentilerini yükseltebileceği
kaydedildi. Öte yandan ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ait
JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Buna göre ülkedeki açık iş
sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 427 bin azalarak 11 milyon
254 bine indi. Beklenenden az düşüş gösteren açık iş sayısının,
nisanda 11 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.
Bugün günün devamında ABD tarafında öncü gösterge olan ADP
Tarım dışı istihdam verisi, işsizlik haklarından yararlanma
başvurusu ve ham petrol stokları verisi birincil veri olarak takip
edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.2559 0.17 3.34 28.75
EURTRY 17.6132 0.40 0.60 16.60
EURUSD 1.0207 0.24 -2.64 -10.27
GBPUSD 1.1942 0.13 -1.94 -11.76
USDJPY 135.85 -0.06 0.12 18.03

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.4650 18.50 35.50 317.50
Dolar Endeksi 106.8530 -26.70 205.20 1,118.30
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,858.75 0.27 1.83 -18.91
DAX Yakın Vade 12,706.00 1.01 -0.51 -19.87
Dow Jones Yakın
Vade 31,095.00 0.26 1.02 -14.16

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,745.76 0.38 -3.40 -4.58
Gram Altın 968.56 0.54 -0.16 24.02
WTI 96.02 0.29 -8.17 27.14
BRENT 99.23 0.42 -8.64 27.60
Bakır 3.46 -0.41 -8.52 -22.03

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 23.9300 -8.00 -59.00 123.00
Türkiye 10 Yıllık 18.9700 -7.00 -39.00 -535.00
ABD 10 Yıllık 2.9270 -0.80 -9.00 141.30
ABD 2 Yıllık 2.9670 -1.60 0.30 223.70
Almanya 10 Yıllık 1.1610 -0.10 -18.90 133.80
Almanya 2 Yıllık 0.3890 0.00 -26.30 101.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.7599 -0.11 2.94 5.06
USDIDR 14,988.00 -0.05 0.40 5.24
USDTRY 17.2556 0.17 3.33 28.74
USDRUB 63.0250 -0.75 16.71 -15.84
USDBRL 5.4296 0.00 3.28 -2.55
USDCNY 6.7001 -0.12 0.01 5.42
USDMXN 20.6157 -0.21 2.53 0.45
USDCZK 24.2760 -0.22 2.86 10.95
USDHUF 400.3000 -0.39 5.87 23.28
USDPLN 4.6790 -0.32 4.38 15.97
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Euro/Dolar

Küresel çaptaki resesyon endişeleri son dönemde risk iştahı
üzerinde baskı oluştururken, güvenli liman talebini canlı tutuyor. Bu
hafta dolarda değer kazanımları ön plana çıkıyor. Dolardaki güçlü
görünüm, ECB’nin sıkılaşma konusunda geride kalması ve
Rusya’dan gelen gaz akışının tamamen kesilebileceğine dair
endişeler Avrupa varlıkları üzerinde baskı oluşturuyor. Euro/Dolar
paritesi son 20 yılın en düşük seviyelerini test ederken, küresel
dolar endeksi (DXY) de 2002 yılından bu yana en yüksek
seviyelerinde seyrediyor. Paritede 1,0350 altında kalındığı ve risk
başlıkları korunduğu sürece zayıf seyrin devamı beklenebilir.
Paritede geri çekilmelerde 1,0138 – 1,0092 ve 1,0023 seviyeleri
destek olarak, tepki hareketlerinde ise 1,0253 – 1,0322 ve 1,0368
seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0641

  1.0606  

 1.0582   

1.0558    

 1.0523   

  1.0488  

   1.0464

GBP/USD

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın
kabineden istifasının ardından Eğitim Bakanı Nadhim Zahavi'yi yeni
Maliye Bakanı olarak atadı. İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı yaptığı
ilk açıklamalarında, ekonomiyi canlandırmayı hedeflediği belirterek
vergileri daha hızlı indirmeyi değerlendirebileceklerinin sinyalini
verdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise kabine ve partisindeki
istifaların ardından kendisine yönelik artan istifa çağrılarını reddetti
ve görevine devam edeceğini bildirdi. Bu akşam Johnson’a karşı
güven oylaması yapılması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler ve dolar
endeksinde dün görülen tarihi zirvelerin ardından yaşanan geri
çekilme pariteyi rahatlattı. Parite için 1,1982 – 1,2042 – 1,2095
seviyeleri direnç, 1,1929 – 1,1868 – 1,1815 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

Dün yurt içerisinde veri akışı bakımından sakin bir geçirdik. ABD
tarafında ise son toplantıya ait Fed tutanaklarında, Fed yetkililerinin
temmuz ayı toplantısında 50 ya da 75 baz puanlık faiz artışı
bekledikleri, yüksek enflasyonun devam etmesi halinde daha
kısıtlayıcı bir duruşun mümkün olabileceği bildirildi. Tutanaklarda,
enflasyon ile ilgili endişelerin uzun vadeli fiyat beklentilerini
yükseltebileceği belirtildi. Diğer taraftan ABD’de hizmet PMI
beklentilerin üzerinde 52,6 seviyende açıklanırken, ISM hizmet PMI
tarafı da 55,3 ile beklentileri aştı. Bugün yurt içinde veri akışı sakin.
ABD’de ise ADP özel sektör istihdam değişimi ve bazı Fed
üyelerinin konuşmaları izlenecek. Bu sabah hafif yükseliş eğiliminde
olan Dolar/TL, saat 08:45 itibariyle 17,24’lü seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.2572

  17.8204  

 17.3533   

16.8862    

 16.4495   

  16.0127  

   15.5456

EUR/TRY

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından Euro Bölgesi perakende
satış verileri yayınlandı. Euro Bölgesi perakende satışlar mayıs
ayında aylık bazda beklentilerin altında %0,2 olarak açıklandı.
Verinin yıllık bazda ise beklentilerin üzerinde %0,2 artış kaydettiği
görülüyor. Yıllık tarafta nisan ayında %4,0 olan perakende
satışların, mayıs ayında gerilediği dikkat çekmekte. Gıda, alkol ve
tütün fiyatlarının mayıs ayında %7,5 ve haziran ayında %8.9 arttığı
belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında,
enflasyonu gelecek sene şubat-mart aylarında kontrol altına almış
olarak yola devam edeceklerini ifade etti. Bugün Avrupa ve
Türkiye'deki gelişmeler izlenebilir. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 17,60’lı TL seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   19.3133

  18.8381  

 18.3299   

17.8218    

 17.3466   

  16.8714  

   16.3633

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 07 Temmuz 2022

XAU/USD

Fed'in 14-15 Haziran tarihlerinde yaptığı Fed toplantısının
tutanakları dün yayınlandı. Tutanaklarda, yüksek enflasyon
baskılarının sürmesi durumunda daha kısıtlayıcı bir duruşun
mümkün olabileceğine değinilmiş. Tutanaklar taze bir veri değildi
ancak iki gün süren toplantının satır aralarını görmek açısından
önemliydi. Bu hafta küresel piyasalarda, resesyon endişeleri
fiyatlanıyor. Ons altında da ivme kaybı hızlandı. Dün ve bugün
1730$ bölgesinden destek aldığı görülüyor. Bugün ABD'de
açıklanacak veriler ve Fed üyelerinin konuşmaları görülüyor. Ons
altın üzerinde resesyonla ilgili beklentilerin daha etkili olması
beklenebilir. Bu sabah Dolar endeksi 106,00 puan üzerinde işlem
görüyor. Ons altında 1764$ - 1788$ - 1804$ direnç noktaları, 1723$
- 1707$ - 1682$ 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 teknoloji, finans hizmetleri ve
perakende sektörlerindeki hisselerin öncülüğüyle yükseldi. DAX
1,56% MDAX endeksi 1,40% ve TecDAX endeksi 2,85% değer
kazandı. Bugün vadelilerde yükselişin devam edeceği sinyali
veriliyor. Dün açıklanan verilere göre Almanya'da fabrika siparişleri,
Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle art arda üç aylık düşüşün
ardından eğilimi tersine çevirerek mayısta hafif yükseliş kaydetti.
Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, mayısta bir önceki
aya kıyasla %0,1 arttı. Söz konusu siparişler Mayıs 2021'ye göre
ise %3,1 azaldı. Bugün Almanya tarafında endeksleri etkileyecek
önemli bir veri akışı bulunmuyor. DAX Endeksi için 12.820 – 13.097
– 13.324 seviyeleri direnç, 12.593 – 12.315 – 12.088 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   12,924.33

  12,797.67  

 12,688.33   

12,579.00    

 12,452.33   

  12,325.67  

   12,216.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dün Fed son toplantısına ait tutanaklarını yayımladı. Buna göre
tutanaklarda yetkililerin 26-27 Temmuz’da gerçekleştirecekleri
toplantıda 50 veya 75 baz puan artırımı düşündükleri belirtilirken
yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde merkez
bankasının daha kısıtlayıcı bir duruş benimseyeceği ifade edildi.
Fed’in agresif duruşuyla ABD endeksleri günü son işlem gününde
yükseldi. Dow Jones, seansı %0,23 artışla 31.037'de tamamladı.
Öte yandan, dün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 11
milyon 254 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında düşüş
kaydetti. Yatırımcıların gözü Cuma günü açıklanacak tarım dışı
istihdam verisinde olacak. Endekste 31.257 – 31.463 – 31.722
seviyeleri direnç, 30.792 – 30.533 – 30.327 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

Dün yayımlanan Fed toplantı tutanaklarındaki şahin duruş ile ABD
endeksleri değer kazandı. Tutanaklarda yetkililerin temmuz ayında
yapılacak toplantıda 50 veya 75 baz puanlık artırımı
değerlendirdikleri ifade edilirken yüksek enflasyonun devam etmesi
durumunda Fed’in daha agresif hamlelerde bulunacağı belirtildi.
S&P500, son işlem gününü %0,36 yükseliş ile 3.845 seviyesinde
tamamladı. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi önem
arz ediyor. Dün ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 11 milyon
254 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydetti.
Endeks için 3.882 – 3.911 – 3.948 seviyeleri direnç, 3.816 – 3.779 –
3.750 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

Küresel piyasalarda yaşanan resesyon endişeleri bu hafta sert
hareketlere neden oluyor. Enflasyonu kontrol altına almak için
merkez bankalarının politikalarında sıkılaşma adımlarını atıyor
olması, resesyon ihtimallerini de kuvvetlendiriyor. Bu tablo
karşısında, piyasalarda satıcılı seyirler izleniyor. Petrol fiyatlarında
da bu etkinin daha baskın olduğu gözlemlendi. Olası bir
resesyonun, talebi de zayıflatacağı beklentisiyle, fiyatlarında geri
çekilmesine neden oldu. Bir süredir 100,00$ seviyesinin üzerinde
seyreden Brent petrolde bu seviyenin altına doğru tepkilere başladı.
Petrol fiyatlarında da oynaklık yüksek. Bugün içinde resesyonla ilgili
gelişmeler takip edilebilir. Brent petrol için 97,08$ - 94,14$ - 89,76$
destek noktaları, 104,40$ - 108,78$ - 111,72$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   115.20

  112.75  

 110.73   

108.71    

 106.26   

  103.81  

   101.79

USD/JPY

USDJPY paritesi alçalan trendinin altında fiyatlanıyor. Parite 136.00
seviyelerinde tutunmakta zorlanıyor. ABD hazine getirilerinin
zayıflaması ve Japonya Merkez Bankasının şahin beklentiler
paritenin yükselişini baskılıyor. ABD-Japonya faiz farkının
daralması, resesyon endişelerinin de artmasıyla güvenli liman
sayılan Japon Yenine destek sağladı. Fed’in şahin tonu ve resesyon
endişeleri dolar endeksini yükseliyor. ABD Dolar endeksi son 20
yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinin yükselişine
devam etmesi paritenin yukarı yönlü ivmesini artırabilir. Fed-BOJ
politika farklılığı da yatırımcıları dipten alım için teşvik edebilir.
Parite için 136.29 – 136.67 – 137.34 seviyeleri direnç, 135.23 –
134.56 – 134.18 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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