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Piyasa Gündemi

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde ABD tarım dışı
istihdam verisi takip edildi. Haziran ayında ABD’de tarım harici
sektörlerde istihdam 372 bin kişi arttı. Ekonomistlerin beklentisi
artışın 265 bin olması yönündeydi. Güçlü gelen veri sonrası
enflasyonun kontrol altına alınabileceği beklentisiyle risk iştahı
yükseldi. Yeni haftada yatırımcıların gözü Çarşamba günü
açıklanacak ABD enflasyon verisinde olacak. Bugün ise veri
gündemi sakin ve yurtiçi piyasalar kapalı olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

• 17:15 İngiltere – BoE Başkanı Bailey Konuşuyor Önem: Yüksek

Türkiye

Haftanın son işlem gününde erken kapanış gerçekleştiren BIST 100
endeksi günü %0,35 yükselişle tamamladı. Küresel piyasalarda
artan risk iştahı yurt içi piyasalara da olumlu yansıyabilir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,
Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirdiğini görünümünü ise
negatif olarak teyit ettiğini bildirdi. Kurum, Türkiye'de yıllık
enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 71,4'e çıkacağını tahmin
ettiklerini, 2023 yılında ise bu oranın yüzde 57'ye gerileyeceğini
açıkladı. Bu hafta yurt içi piyasalar Çarşamba ve Perşembe günleri
açık olacak. Piyasaların seyri için küresel gelişmeler ve Çarşamba
günü açıklanacak işsizlik verisi yatırımcıların takibinde olacak.

Euro Bölgesi

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde alıcılı seyretti. Hafta
içi açıklanan Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarda,
bankanın enflasyonun kalıcı olması durumunda daha büyük faiz
artırımı yapmayı değerlendirdiği belirtildi. Avrupa Merkez
Bankasının bu ay gerçekleştireceği toplantısında 25 baz puanlık
artırıma kesin gözüyle bakılırken bazı üyelerin daha büyük artırımlar
için kapıyı açık bıraktıklarını belirttiği söylemleri de dikkat çekiyor.
Bank of America, geçen hafta bankadan Temmuz’da ve Eylül’de 50
baz puan, yılın son 2 toplantısında da 2 kez 25’er baz puan artış
beklediğini bildirmişti. Bu hafta gerçekleşecek Eurogroup toplantısı
önem arz ederken açıklanacak ZEW Ekonomik Hassasiyeti ve
Almanya TÜFE verisi de yakından takip edilecek.

ABD

Haftanın son işlem gününde ABD’de tarım dışı istihdam verisi takip
edildi. Buna göre ülkede tarım harici sektörlerde istihdam
Haziran’da 372 bin kişi arttı. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek
yüzde 3,6'da kaldı. Ekonomistlerin beklentisi artışın 265 bin olması
ve işsizlik oranının yüzde 3,6'da gerçekleşmesi yönündeydi. Güçlü
istihdam rakamı yatırımcıların güvenini artırdı ve küresel risk iştahı
yükseldi. Seans kapanışının akabinde uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu AAA
olarak teyit etti ve ülkenin not görünümünü negatiften durağana
revize etti. Fitch’ten yapılan açıklamada, revizyonun pandemi
sonrası ekonomik toparlanma ve güçlü devlet gelirleriyle iyileşen
kısa vadeli kamu borcu dinamiklerini yansıttığı aktarıldı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.2922 0.11 2.83 29.02
EURTRY 17.5192 -0.44 -0.06 15.98
EURUSD 1.0135 -0.50 -2.77 -10.91
GBPUSD 1.1969 -0.53 -1.13 -11.55
USDJPY 136.97 0.66 0.94 19.00

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.4875 7.75 39.75 319.75
Dolar Endeksi 107.4320 53.70 229.80 1,176.20
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,864.50 -0.94 0.80 -18.79
DAX Yakın Vade 12,797.00 -1.47 0.14 -19.29
Dow Jones Yakın
Vade 31,067.00 -0.78 0.42 -14.24

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,740.52 -0.11 -3.73 -4.87
Gram Altın 967.65 0.05 -1.01 23.90
WTI 100.72 -1.65 -7.30 33.36
BRENT 103.98 -1.46 -7.68 33.70
Bakır 3.50 0.05 -3.12 -20.92

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 3.0780 -0.60 18.40 156.40
ABD 2 Yıllık 3.0950 -2.00 25.80 236.50
Almanya 10 Yıllık 1.3170 -3.40 -2.00 149.40
Almanya 2 Yıllık 0.5010 -2.40 -11.50 112.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9484 0.71 3.75 6.24
USDIDR 14,979.55 0.02 -0.09 5.18
USDTRY 17.2922 0.11 2.83 29.02
USDRUB 61.0250 -6.12 8.97 -18.51
USDBRL 5.2550 -0.04 -1.41 -5.68
USDCNY 6.7116 0.24 0.17 5.60
USDMXN 20.5476 0.42 1.28 0.12
USDCZK 24.3428 0.65 2.54 11.25
USDHUF 401.9170 1.10 4.21 23.78
USDPLN 4.7236 0.80 4.44 17.08
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Euro/Dolar

EUR/USD paritesi son 20 yılın en düşük seviyesinden alıcı buluyor.
Avrupa’da devam eden enerji krizi ve enflasyon endişeleri paritenin
yükselişini baskılıyor. ABD’de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi
Fed’in 75 baz puanlık faiz artırma ihtimalini kuvvetlendirdi. Küresel
risk iştahı artarken Avrupa Merkez Bankasının da daha büyük faiz
artırımını değerlendirdiğini bildirmesi Euro’nun yükselişini
destekleyebilir. Bank of America, geçen hafta bankadan Temmuz’da
ve Eylül’de 50 baz puan, yılın son 2 toplantısında da 2 kez 25’er
baz puan artış beklediğini bildirmişti. Bu hafta gerçekleşecek
Eurogroup toplantısı önem arz ederken ZEW Ekonomik Hassasiyeti
verisi de yakından takip edilecek. 1.0226 – 1.0268 – 1.0345
seviyeleri direnç, 1.0106 – 1.0029 – 0.9987 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0627

  1.0558  

 1.0521   

1.0484    

 1.0415   

  1.0346  

   1.0309

GBP/USD

GBPUSD paritesi 1.2000 seviyesinin üzerinde tutunma çabasını
sürdürüyor. ABD’de takip edilen güçlü istihdam rakamları küresel
risk iştahını yükseltiyor. ABD’de tarım harici sektörlerde istihdam
Haziran’da 372 bin kişi arttı. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek
yüzde 3,6'da kaldı. Ekonomistlerin beklentisi artışın 265 bin olması
ve işsizlik oranının yüzde 3,6'da gerçekleşmesi yönündeydi. Güçlü
gelen istihdam verisi Fed’in 75 baz puanlık artırım ihtimalini
kuvvetlendiriyor. Risk iştahındaki olumlu hava devam ederse
paritenin yükseliş momentumu korunabilir. İngiltere'deki siyasi
gelişmeler de paritenin seyri için takip edilebilir. GBPUSD için
1.2086 – 1.2139 – 1.2223 seviyeleri direnç, 1.1950 – 1.1866 –
1.1813 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2310

  1.2249  

 1.2213   

1.2178    

 1.2117   

  1.2056  

   1.2020
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USD/TRY

Haftanın son işlem gününde ABD’de tarım dışı istihdam verisi takip
edildi. Buna göre ülkede tarım harici sektörlerde istihdam
Haziran’da 372 bin kişi arttı. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek
yüzde 3,6'da kaldı. Ekonomistlerin beklentisi artışın 265 bin olması
ve işsizlik oranının yüzde 3,6'da gerçekleşmesi yönündeydi. Güçlü
istihdam rakamlarıyla dolar endeksi geri çekildi. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu AAA
olarak teyit etti ve ülkenin not görünümünü negatiften durağana
revize etti. Türkiye’nin kredi notu ise B+'dan B’ye indirilirken
görünümünü negatif olarak teyit edildi. Bugün Türkiye piyasaları
kapalı ve veri gündemi sakin olacak. USD/TL bu sabah 17,22’li
seviyelerde fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.9921

  16.8636  

 16.7811   

16.6987    

 16.5701   

  16.4416  

   16.3591

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarda enflasyonun kalıcı
olması durumunda daha büyük faiz artırımının değerlendirildiği
belirtildi. Avrupa Merkez Bankasının bu ay gerçekleştireceği
toplantısında 25 baz puanlık artırıma kesin gözüyle bakılırken bazı
üyelerin daha büyük artırımlar için kapıyı açık bıraktıklarını belirttiği
söylemleri de dikkat çekiyor. Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu
B+'dan B’ye indirdiğini görünümünü ise negatif olarak teyit ettiğini
bildirdi. Kurum, Türkiye'de yıllık enflasyonun 2022'de ortalama
yüzde 71,4'e çıkacağını tahmin ettiklerini, 2023 yılında ise bu oranın
yüzde 57'ye gerileyeceğini açıkladı. Bugün Türkiye piyasaları kapalı
ve veri gündemi sakin olacak. EUR/TL paritesi bu sabah 17,45’li
seviyelerde seyrediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.9105

  17.7219  

 17.6150   

17.5082    

 17.3195   

  17.1308  

   17.0240
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XAU/USD

Ons altında yatay fiyatlamalar devam ediyor. ABD’de tarım dışı
istihdam Haziran’da 372 bin kişi arttı. İşsizlik oranı değişim
göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı. Ekonomistlerin beklentisi artışın
265 bin olması ve işsizlik oranının yüzde 3,6'da gerçekleşmesi
yönündeydi. Ons altın son işlem gününde volatil seyrederken
kapanışta geri çekildi. Güçlü istihdam rakamları Fed’in 75 baz
puanlık artırım ihtimalini kuvvetlendirirken dolar endeksinde de
yükseliş gözlemleniyor. Altın fiyatları son günlerde 1735-1745 $
aralığındaki yatay seyrediyor. Bugün veri takvimi sakin. Ons altında
1752 - 1762 – 1771 seviyeleri direnç, 1732 - 1723 – 1713 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,842.90

  1,833.98  

 1,820.59   

1,807.20    

 1,798.28   

  1,789.37  

   1,775.98

DAX Yakın Vade

Küresel piyasalarda, Avrupa Merkez Bankasının hafta içi açıklanan
toplantı tutanaklarında bankanın enflasyonun kalıcı olması
durumunda daha büyük faiz artırımı yapmayı değerlendirdiğinin
belirtilmesi Avrupa borsalarının toparlanmasını destekledi. Avrupa
Merkez Bankasının bu ay gerçekleştireceği toplantısında 25 baz
puanlık artırıma kesin gözüyle bakılırken bazı üyelerin daha büyük
artırımlar için kapıyı açık bıraktıklarını belirttiği söylemleri de dikkat
çekiyor. Dax endeksi haftanın son işlem gününü %1,34 yukarıda
tamamladı. Bugün Buba Başkanı Nagel’in konuşması takip
edilecek. Endeks için 13.100 – 13.250 – 13.394 seviyeleri direnç,
12.806 – 12.662 – 12.512 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,138.00

  13,043.00  

 12,911.00   

12,779.00    

 12,684.00   

  12,589.00  

   12,457.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri güçlü istihdam raporuyla toparlanma gösterdi.
Endeks gün içi yükselişlerin ardından günü %0,15 değer kaybıyla
tamamladı. Ülkede tarım harici sektörlerde istihdam Haziran’da 372
bin kişi arttı. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da
kaldı. Ekonomistlerin beklentisi artışın 265 bin olması ve işsizlik
oranının yüzde 3,6'da gerçekleşmesi yönündeydi. Güçlü istihdam
rakamı yatırımcıların güvenini artırdı ve küresel risk iştahı yükseldi.
Seans kapanışından sonra ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch
Ratings, ABD'nin kredi notunu AAA olarak teyit etti ve ülkenin not
görünümünü negatiften durağana revize etti. Endekste 31.497 –
31.644 – 31.800 seviyeleri direnç, 31.124 – 31.038 – 30.891
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,216.00

  31,718.00  

 31,327.00   

30,936.00    

 30,438.00   

  29,940.00  

   29,549.00

S&P 500 Yakın Vade

Küresel risk iştahı ABD’den gelen güçlü istihdam raporuyla
toparlanma gösteriyor. Haziran ayında ABD’de tarım dışı
sektörlerde istihdam 372 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise değişim
göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı. Piyasa beklentisi artışın 265 bin
olması ve işsizlik oranının yüzde 3,6'da gerçekleşmesi yönündeydi.
Güçlü gelen istihdam rakamları Fed'in 75 baz puanlık artırım
ihtimalini kuvvetlendirdi. S&P500 endeksi volatil seyrinin ardından
günü %0,08 değer kaybıyla tamamladı. Yeni haftada bilanço
sezonu başlıyor. Bu hafta yatırımcıların gözü büyük şirketlerin gelir
raporlarında olacak. Endeks için 3.928 – 3.952 – 3.982 seviyeleri
direnç, 3.874 – 3.844 – 3.821 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,948.00

  3,890.75  

 3,859.00   

3,827.25    

 3,770.00   

  3,712.75  

   3,681.00
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Brent Petrol

Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Buna göre
tarım dışı istihdam Haziran’da 372 bin kişi arttı. İşsizlik oranı
değişim göstermeyerek %3,6'da kaldı. Ekonomistlerin beklentisi
artışın 265 bin olması ve işsizlik oranının %3,6'da gerçekleşmesi
yönündeydi. Güçlü istihdam rakamları enflasyonun kontrol altına
alınabileceği beklentisiyle küresel risk iştahını destekledi. Haftanın
son işlem gününde dolar endeksi gerilerken brent petrol değer
kazandı. Tahvil piyasalarında da satışlar derinleşirken ABD 10 yıllık
tahvil getirisi %3’ü aştı. Ayrıca Çin’in 220 milyarlık altyapı paketini
açıklaması da petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.
Bugün veri gündemi sakin. Bu hafta ABD’de enflasyon verisi takip
edilecek. 108.45 - 109.84 – 112.24 seviyeleri direnç, 104.66 -
101.26 – 100.87 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   116.73

  114.76  

 111.69   

108.61    

 106.65   

  104.68  

   101.60

USD/JPY

USDJPY paritesi 1998 yılından beri en yüksek seviye olan 137,00
seviyelerinde fiyatlanıyor. Bu sabah dolar endeksinin 107’li
seviyelere yükselmesi pariteyi desteklerken Japonya Merkez
Bankasının gevşetici para politikasına dair söylemleri Japon Yeni
üzerinde baskıya neden oluyor. ABD’de haftanın son işlem gününde
takip edilen tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi, Fed’in 75
baz puanlık artırıma gitmesi ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bu hafta
Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ve Perşembe
günü açıklanacak Japonya Sanayi Üretimi verisi yatırımcıların
takibinde olmalıdır. Parite için 137.02 – 137.50– 137.90 seviyeleri
direnç, 135.43 – 134.76 – 134.19 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   137.76

  137.29  

 136.49   

135.69    

 135.22   

  134.75  

   133.95
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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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