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Piyasa Gündemi

Son günlerde risk iştahında toparlanma çabası etkili olmasına
karşın merkez bankalarına dair agresif sıkılaşma beklentileri ve
resesyon endişeleri gibi ana risk başlıkları gündemdeki yerini ve
önemini koruyor. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam
verileri küresel piyasaların yakın takibinde olacaktır. Bugün yurt içi
piyasalar Kurban Bayramı Arifesi nedeniyle yarım gün işlem
görecek olup, pazartesi ve salı günü bayram nedeniyle kapalı
olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Tarım Dışı İstihdam Önem: Yüksek

Türkiye 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), şirketlerin
TL kredi kullanımını nakdi yabancı para pozisyonuna göre
düzenleyen kararında bazı düzenlemelere gitti. Yeni düzenlemeye
göre, bağımsız denetime tabi işletmeler için Yeminli Mali
Müşavirlerin de sürece dahil edilmesine karar verildiği belirtildi.
Doğrudan Borçlanma Sistemi, Kurumsal Kredi Kartları ve tedarik
finansmanı, TL kredi sınırlaması dışında bırakıldığı kararda yer
verildi. Leasing ve Faktoring işlemleri ise kredi sınırlamasına dahil
edildiği ifade edildi. Şirketlerin yurtdışı bağlı ortaklık ve iştirakleri
hesaplamadan muaf tutulduğu ve Şirket kredileri için belge tevdi
etme süresinin üçer aylık takvim dönemleri olarak belirlendiği
belirtiliyor. Yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunan işletmeler için
nakdi kredilere %500 risk ağırlığı uygulanması karara bağlandığı da
açıklamada yer verildi. Yurt içinde bugün gündeme dair gelişmeler
takip edilecek.

Euro Bölgesi

Dün Avrupa Merkez Bankası’nın 8-9 Haziran’da gerçekleştirdiği
para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda,
üyelerin çoğunun bu ay yapılacak para politikası toplantısında ana
faiz oranlarını yüksek ekonomik belirsizliğin olduğu bir ortamda 25
puan artırmayı kabul ettiği belirtildi. Tutanaklarda, bazı üyelerin ise
AMB’nin 25 baz puanlık bir artışa "koşulsuz bir taahhüt" vermemesi
gerektiğini değerlendirerek temmuzda daha büyük bir faiz artışı için
"kapıyı açık tutmayı" savundukları ortaya kondu. Bunun yanı sıra
AMB’nin çıkaracağı yeni kriz aracı için bir isim belirlendi ancak
devreye alınması 21 Temmuz'a yetişmeyeceği konusu da
gündemde. Bugün günün devamında AMB Başkanı Lagarde’ın
açıklamaları takip edilebilir.

ABD

ABD hisse senetleri piyasası dünkü seansta güçlü bir toparlanma
gerçekleştirdi. FED'in son toplantısına ait tutanaklarda bankanın
enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesinin ardından tahvil
piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, hafta başındaki
düşüşü sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişler etkin
oldu. Banka, yüksek enflasyonun devam etmesi halinde para
politikasında daha kısıtlayıcı hamleler olabileceğini belirtti. Haftanın
son işlem gününde, açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi
piyasaların odağında bulunuyor. Söz konusu verinin istihdam
piyasasına ilişkin ipuçları vermesi ve FED'in politikalarının yönü
üzerinde verinin oldukça etkili olması sebebiyle piyasalarda
oynaklığı artırması bekleniyor. Mayıs ayında 390 bin ile beklentilerin
üzerinde açıklanan veri için beklenti haziranda 268 bin artış
kaydetmesi yönünde.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.3068 0.23 3.25 29.13
EURTRY 17.5974 0.28 0.65 16.50
EURUSD 1.0168 0.06 -2.39 -10.62
GBPUSD 1.2007 -0.13 -0.81 -11.27
USDJPY 135.66 -0.24 0.33 17.87

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.4100 -5.50 35.50 312.00
Dolar Endeksi 107.0580 4.60 193.80 1,138.80
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,888.25 -0.43 1.59 -18.29
DAX Yakın Vade 12,814.00 -0.13 0.27 -19.19
Dow Jones Yakın
Vade 31,260.00 -0.34 0.64 -13.71

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,743.79 0.21 -3.71 -4.69
Gram Altın 970.29 0.45 -0.36 24.24
WTI 100.37 0.66 -5.98 32.89
BRENT 103.59 0.95 -6.45 33.20
Bakır 3.50 -1.48 -4.37 -21.08

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 23.8100 -12.00 -67.00 111.00
Türkiye 10 Yıllık 18.9700 -7.00 -39.00 -535.00
ABD 10 Yıllık 2.9890 -1.30 9.50 147.50
ABD 2 Yıllık 3.0120 -1.20 17.50 228.20
Almanya 10 Yıllık 1.2940 2.50 6.20 147.10
Almanya 2 Yıllık 0.5060 -3.60 0.10 113.40

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.7292 0.05 2.13 4.87
USDIDR 14,991.70 0.17 0.11 5.26
USDTRY 17.3068 0.23 3.25 29.13
USDRUB 62.1250 -1.51 8.99 -17.04
USDBRL 5.3397 -0.01 0.13 -4.16
USDCNY 6.7054 0.05 0.07 5.50
USDMXN 20.5216 0.02 1.29 0.00
USDCZK 24.3460 -0.13 2.58 11.27
USDHUF 394.7750 -0.38 2.94 21.58
USDPLN 4.7005 -0.12 4.52 16.51
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Euro/Dolar

Küresel çaptaki resesyon endişelerine bağlı olarak bu hafta doların
diğer para birimleri karşısında değer kazanımlarını genişlettiği
görüldü. Dolardaki güçlü görünüm, ECB’nin sıkılaşma konusunda
geride kalması ve Rusya’dan sağlanan gaz akışının tamamen
kesilebileceğine dair endişeler Euro üzerinde baskı oluşturuyor.
Euro/Dolar paritesinde son 20 yılın en düşük seviyeleri test
edilirken, paritede ,0350 altında kalındığı ve risk başlıkları
korunduğu sürece zayıf seyrin devam edebileceğini
değerlendiriyoruz. Bugün ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları ile
ABD’de tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek. Paritede
1,0175 – 1,0206 -1,0252 seviyeleri direnç olarak, 1,0129 - 1,0098 -
1,0052 seviyeleri ise destek olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0681

  1.0648  

 1.0616   

1.0585    

 1.0552   

  1.0519  

   1.0487

GBP/USD

İngiltere Başbakanı Johnson, partisinden istifa ettiğini, başbakanlık
görevine ise yeni lider seçilene kadar devam edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Boris Johnson'ın istifasının ardından,
İngiltere ile yakın iş birliğinin sürdürülmesini beklediğini bildirdi. Öte
yandan BoE baş ekonomisti Huw Pill dün, enflasyonun
yükselmesini önlemek için daha hızlı bir faiz artırımını
değerlendireceğini söyledi. Pill, böyle bir adımı ancak uzun vadeli
fiyat baskılarının kemikleşmesini durdurmak için gerekmesi halinde
atacağını belirtti. Haberlerin ardından sterlin, dolar karşısında değer
kazandı. Bugün paritede geri çekilme gözlemleniyor. Parite için
1,2065 – 1,2108 – 1,2186 seviyeleri direnç, 1,1987 – 1,1945 –
1,1866 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2415

  1.2374  

 1.2320   

1.2266    

 1.2225   

  1.2184  

   1.2129
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USD/TRY

BDDK, bağımsız denetime tabi yabancı para pozisyonu taşıyan
firmaların, TL nakdi ticari kredi kullanımına yönelik daha önce almış
olduğu kararlarda revizeye gitti. Yapılan revizelere göre TL nakdi
ticari kredi kullanımı başvurusunda bulunan şirketlerin beyanlarının
esas kabul edileceği, konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğü
bulunan şirketlerde yurt dışı bağlı ortaklık ve iştiraklerin kapsam
dışında tutulacağı, faktöring, leasing ve finansman şirketlerinin
kapsama dahil edileceği ve doğrudan borçlandırma sistemi,
kurumsal kredi kartları ile tedarikçi finansmanının kapsam dışında
tutulacağı açıklandı. Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi,
ABD’de ise tarım dışı istihdam izlenecek. Dolar/TL, bu sabah saat
08:45 itibariyle 17,27’li seviyelerde bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.6790

  17.2715  

 16.9142   

16.5570    

 16.1495   

  15.7421  

   15.3848

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası, haziran ayı toplantısının tutanaklarını
yayınladı. Tutanaklarda, enflasyonun bir süre kalıcı olmasını ve
temmuz ayında daha büyük bir faiz artırımı yapılmasını masaya
yatırdıkları belirtildi. Üyelerin, eylül toplantısında daha büyük bir faiz
artışına işaret etmesi konusunda fikir birliği içinde olduğu
görülürken, ana faiz oranlarında 25 baz puandan fazla bir faiz
artışına açık kapı bırakılmalı şeklinde değerlendirmeler olduğu da
dikkat çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK),
şirketlerin TL kredi kullanımını nakdi yabancı para pozisyonuna
göre düzenleyen kararında bazı değişikliklere gitti. Bugün
Türkiye'den ve Euro Bölgesi'nden gelişmeler takip edilecek.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 17,53’lü TL seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6157

  18.1935  

 17.8576   

17.5217    

 17.0994   

  16.6772  

   16.3413
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XAU/USD

Ons altın yatay ve zayıf seyrini sürdürüyor. Bu hafta, küresel
piyasaların gündeminde resesyon endişeleri vardı. Bu endişeler
sebebiyle fiyatlamalarda oynaklık yüksekti. Ons altında, yükselen
Dolar karşısında baskı altında kalarak aşağı yönlü tepki verdi. Bir
süredir, ons altında kararsızlık devam ediyordu. Bu hareketi aşağı
yönlü kırılarak, satışların hızlandığını takip ettik. Ons altın için
bugünde önemli bir gün çünkü ABD'de tarım dışı istihdam verisi
açıklanacak. Haziran ayına yönelik açıklanacak tarım dışı istihdam
verisinin piyasalarda oynaklık yaratması beklenebilir. Aynı zamanda
açıklanan işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlarda takip
edilecek. Ons altın için 1747$ - 1754$ - 1759$ direnç noktaları
olurken, geri çekilmelerde 1741$ - 1734$ - 1729$ destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,855.85

  1,848.45  

 1,835.63   

1,822.81    

 1,815.41   

  1,808.01  

   1,795.19

DAX Yakın Vade

Ukrayna’da devam eden savaş ve Çin’de yaşanan pandemi
nedeniyle uygulanan kısıtlamaların, tedarik zincirinde sıkıntılara yol
açmasıyla dün açıklanan verilere göre Almanya’da sanayi üretimi
Mayıs’ta önceki aya kıyasla %0,2 artış yaşadı. Almanya Başbakanı
Olaf Scholz da verilere paralel olarak Covid-19 krizi ve Ukrayna
savaşının neden olduğu tedarik zincirindeki sorunların "bazı
stratejik alanlarda küresel tedarik zincirlerine bağımlılığın büyük
risk" olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Bugün Almanya
piyasaları vadelilerinde risk iştahında düşüş gözlemleniyor. DAX
Endeksi için 12,917 – 12,980 – 13,101 seviyeleri direnç, 12,795 –
12,732 – 12,611 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,356.33

  13,255.67  

 13,124.33   

12,993.00    

 12,892.33   

  12,791.67  

   12,660.33
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Dow Jones Yakın Vade

Fed’in yayımlanan toplantı tutanaklarındaki şahin duruşu
yatırımcılara güven verdi ve küresel risk iştahı bugün de yükseldi.
Fed’in temmuz toplantısında 75 baz puanlık artış yapmasına kesin
gözüyle bakılıyor. Veri tarafında, dün açıklanan işsizlik maaşı
başvuruları beklentileri aştı ve son altı ayın zirvesinde gerçekleşti.
Ülkede dış ticaret açığı ise yılın en düşük seviyesine ulaştı. Wells
Fargo Yatırım Birimi, ABD ekonomisinin resesyona girdiğini yazdı.
Günü %1,12 yukarıda tamamlayan Dow Jones endeksi bu sabah
satıcılı açılışa işaret ediyor. Endekste 31.521 – 31.714 – 32.026
seviyeleri direnç, 31.016 – 30.704 – 30.512 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,421.33

  31,281.67  

 31,140.33   

30,999.00    

 30,859.33   

  30,719.67  

   30,578.33

S&P 500 Yakın Vade

Küresel piyasalar, Fed’in şahin duruşundan destek alarak
toparlanma gösteriyor. Yayımlanan Fed toplantı tutanaklarının
ardından merkez bankasının temmuzda 75 baz puanlık artırım
yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Risk iştahı toparlanırken, bu
sabah Wells Fargo Yatırım Birimi’nin ABD ekonomisinin resesyona
girdiğini yazması endeks vadelilerini olumsuz etkiledi. Bugün
yatırımcıların gözü tarım dışı istihdam verisinde olacak. Dün takip
edilen işsizlik maaşı başvuruları son altı ayın en yüksek seviyesine
ulaştı. S&P500, günü %1,5 yukarıda tamamladı. Endeks için 3.931
– 3.963 – 4.012 seviyeleri direnç, 3.850 – 3.800 – 3.768 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,038.00

  3,994.00  

 3,909.75   

3,825.50    

 3,781.50   

  3,737.50  

   3,653.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne iyimser başladı. Bugün ABD'de tarım dışı
istihdam günü olması sebebiyle piyasalar bugünkü veriyi bekliyor.
Bu hafta resesyon endişeleri nedeniyle petrol fiyatlarında da geri
çekilmeler yaşandı. Petrol talebinde azalma beklentisiyle,
fiyatlarında düşmesine neden oldu. Haftanın sonlarına doğru bu
endişelerin azalmasıyla petrol fiyatlarında da tepki alımları
görülüyor. Yabancı kurumlar, petrol fiyat tahminlerinde ikiye
bölünmüş durumda. Goldman Sachs, petrol beklentisini yukarı
yönde korumaya devam ederken, Citi Group petrol fiyatlarında
düşüş beklediğini belirtiyor. Petrol fiyatları için resesyon ve arz
sıkıntısı başlıkları, etkili olmaya devam edecektir. Brent petrol için
102,93$ - 99,53$ - 95,09$ destek noktaları, 107,37$ - 110,771$ -
115,21$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   117.69

  114.77  

 112.98   

111.19    

 108.27   

  105.35  

   103.56

USD/JPY

Piyasalarda artan fiyatlar ve ekonomik yavaşlama korkuları devam
ediyor. Japon hisseleri ve USD/JPY paritesi eski Başbakan Shinzo
Abe'nin vurularak öldürüldüğüne dair haberlerin ardından geri
çekilme yaşadı. USD/JPY paritesi yatay pozitif hareketine devam
ediyor. Paritede majör yükselen bir takozun kırıldığı gözleniyor,
ancak parite 134.90-136.90 bölgesinde işlem görmeye devam
ediyor. USD/JPY ABD hazine getirilerinin artmasıyla desteklendi.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi hafta başındaki kayıplarını konsolide
ederek on iki baz puan artışla %2.99’a yükseldi. Parite için 135,85 –
136.29 – 136.59 seviyeleri direnç, 135.36 – 135.09 – 134.69
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   136.87

  136.21  

 135.84   

135.47    

 134.81   

  134.16  

   133.79
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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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