
Forex Bülten 13 Temmuz 2022

Piyasa Gündemi

Çin’de artış kaydeden vaka sayıları, Avrupa’da olası bir enerji krizi
endişeleri ve resesyon korkuları küresel risk iştahı ve riskli varlıklar
üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Cuma günü beklentilerin
üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında bugün ABD’de
açıklanacak TÜFE rakamı piyasaların seyri ve Fed’in faiz kararı
üzerinde etkili olacaktır. Pazartesi ve salı günü Kurban Bayramı
nedeniyle kapalı olan yurt içi piyasalarda küresel gelişmelerin etkisi
izlenecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi Önem: Orta
•    15:30 ABD – TÜFE/Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,
Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye düşürürken, görünümünü ise
“negatif” olarak teyit ettiğini bildirdi. Türkiye'de, cari işlemler açığı,
mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyar 151 milyon
dolar artışla 6 milyar 468 milyon dolar düzeyinde açıklandı.
TCMB'nin temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu TÜFE
beklentisi %64,59'dan %69,9' ve yıl sonu Dolar/TL tahminiyse 18,89
TL'den 18,99 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefon görüşmesi
gerçekleştirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet
Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile 19 Temmuz tarihinde Tahran'da bir
araya geleceğini duyurdu. Yurt içinde bugün gündeme dair
gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Haftaya düşüşle başlayan Avrupa hisse senedi endeksleri son işlem
gününde toparlanma gösterdi. Dün yatırımcılar için önem arz eden
ZEW Ekonomik Hissiyatı verisi takip edildi. Buna göre Avrupa’nın
en büyük ekonomisi Almanya’da ZEW Ekonomik Hissiyatı, piyasa
beklentisi olan -38,3’ün çok altında kalarak -53,8 oldu.
Makroekonomik veriler Euro Bölgesinde yaşanan durgunluğu bir
kez daha gözler önüne seriyor. Bu sabah ise Euro Bölgesi
ülkelerinin enflasyon rakamları takip edilirken ilerleyen saatlerde
sanayi üretimi verisi önem arz ediyor. Ayrıca, merkez bankası
yetkililerinin konuşmaları ve Avrupa Birliği Ekonomik Tahminleri
raporu da takip edilebilir.

ABD

Hafta başından bu yana piyasaların odaklandığı ABD Haziran ayı
TÜFE verisi bugün TSİ 15:30’da açıklanacak. Piyasa beklentisi yıllık
bazda %8,6 seviyesinde bulunan enflasyonun %8,8’e yükseleceği
yönünde. Beklentilerin üzerinde bir rakam FED’in yüksek
enflasyonu kontrol altına almak için güçlü faiz artırımlarına devam
edeceğine yönelik algıyı destekleyebileceği için piyasalarda
volatilite artabilir. Haftanın devamında ise yarından itibaren
yoğunluk kazanacak olan ikinci çeyrek gelir raporlarını takip etmeye
başlayacağız. Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu
yıla ilişkin büyüme tahminlerinde bir kez daha düşüşe giderek 2022
yılı beklentisini %2,9'dan %2,3'e indirdi. Talebin hızla
toparlanmasının, artan enerji fiyatlarının ve devam eden küresel arz
kesintilerinin enflasyonda önemli bir ivmeye yol açması dayanak
olarak belirtildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.3826 0.38 0.90 29.69
EURTRY 17.4485 0.38 -0.54 15.51
EURUSD 1.0038 -0.01 -1.42 -11.76
GBPUSD 1.1915 0.20 -0.09 -11.95
USDJPY 137.06 0.14 0.83 19.08

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.4875 7.75 39.75 319.75
Dolar Endeksi 108.1890 1.00 106.90 1,251.90
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,826.25 0.07 -0.57 -19.59
DAX Yakın Vade 12,793.00 -0.68 1.70 -19.32
Dow Jones Yakın
Vade 30,992.00 0.08 -0.07 -14.45

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,723.42 -0.16 -0.91 -5.81
Gram Altın 963.15 0.22 -0.02 23.33
WTI 93.92 0.51 -1.91 24.35
BRENT 98.01 0.71 -0.82 26.02
Bakır 3.34 -1.10 -3.74 -24.64

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 2.9650 -1.00 3.00 145.10
ABD 2 Yıllık 3.0490 0.80 6.60 231.90
Almanya 10 Yıllık 1.1400 0.70 -2.20 131.70
Almanya 2 Yıllık 0.3600 1.40 -2.90 98.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9779 -0.29 1.19 6.43
USDIDR 14,987.00 0.02 -0.06 5.23
USDTRY 17.3826 0.38 0.90 29.69
USDRUB 59.0250 1.03 -7.05 -21.18
USDBRL 5.4384 -0.01 0.16 -2.39
USDCNY 6.7212 -0.05 0.20 5.75
USDMXN 20.8495 -0.01 0.93 1.59
USDCZK 24.3320 -0.01 0.01 11.20
USDHUF 406.1380 0.01 1.07 25.08
USDPLN 4.8036 0.04 2.34 19.06
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Euro/Dolar

ABD’de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed’in
temmuz ayında 75 baz puan faiz artırımına gideceğine dair
beklentileri artırırken, bu durum doların küresel çapta değer
kazanımlarını sürdürmesine neden oluyor. Dolardaki güçlü
görünümüne karşın Rusya’nın gaz akışını azaltmasına bağlı olarak
Avrupa’da olası bir enerji krizine dair artan endişeler ve zayıflayan
risk iştahı euro üzerinde baskı oluşturuyor. Euro/dolar paritesinde
bu hafta 1,0000 seviyesi test edilirken, 1,0000 seviyesi altında
kapanışlar paritede teknik olarak düşüşleri daha da hızlandırabilir.
Bugün ABD’de açıklanacak TÜFE rakamları oldukça kritik olacaktır.
Paritede geri çekilmelerde 0.9999 – 0.9962 – 0.9925 destek olarak,
tepki hareketlerinde ise 1.007 – 1.0110 – 1.0147 seviyeleri direnç
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0149

  1.0111  

 1.0075   

1.0039    

 1.0001   

  0.9963  

   0.9927

GBP/USD

GBPUSD paritesi son 28 ayın en düşük seviyesine geri çekildi.
Bugün parite için veri gündemi yoğun. Yatırımcılar bu sabah
İngiltere’de büyüme verisini takip ederken öğleden sonra ABD
enflasyon verisi paritede belirleyici olacak. İngiltere’nin yıllık bazda
%2,7 büyümesi bekleniyordu. Veri beklentilerin üzerinde %3,5
olarak açıklandı. ABD enflasyonu için ise beklenti %8,8 seviyesinde
bulunuyor. Dolar endeksi bu sabah son 20 yılın en yüksek
seviyesinde, 108,5 seviyelerinde bulunuyor. Öte yandan,
İngiltere’deki siyasi belirsizlik, yeni başbakanın 5 Eylül’de
açıklanacağı haberiyle endişeleri azaltıyor. GBPUSD için 1.1932 –
1.1978 – 1.2041 seviyeleri direnç, 1.1824 – 1.1761 – 1.1715
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2407

  1.2295  

 1.2200   

1.2105    

 1.1993   

  1.1881  

   1.1786
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USD/TRY

Geçen hafta Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+’dan B’ye
indirirken, görünümü ise “negatif” olarak teyit etti. Diğer taraftan yurt
içinde cari işlemler mayıs ayında 6,47 milyar dolar açık verdi. TCMB
piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde
64,59’dan yüzde 69,94’seviyesine yükselirken, yıl sonu Dolar/TL
tahmini ise 18,89’dan 18,99 seviyesine yükseldi. ABD tarafında ise
tarım dışı istihdam 372 bin ile beklentilerin üzerinde artış
gerçekleştirdi. Geçen hafta yoğun veri akışı sonrası haftaya veri
akışı bakımından sakin başlayan kur tarafında bugün ABD’de TÜFE
verisi izlenecek. Bu hafta bayram süresince sınırlı yükseliş eğilimi
gösteren Dolar/TL, bu sabah saat 08:45 itibariyle 17,36'lı
seviyelerde hafif yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.9091

  16.8470  

 16.8042   

16.7614    

 16.6993   

  16.6372  

   16.5944

EUR/TRY

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) en şahin üyelerinden Robert
Holzmann yapmış olduğu açıklamasında, enflasyonda görünüm
iyileşmezse ECB'nin eylül ayına kadar 125 baz puan faiz artırması
gerektiğini belirtti. Türkiye'de Kurban Bayramı nedeniyle piyasalar
tatildi ve bugün itibariyle tatil bitiyor. Yurt içinde piyasalar açılıyor ve
Türkiye'den işsizlik oranı açıklanacak. Piyasalar tatile girmeden
önce, Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye düşürürken,
görünümünü ise “negatif” olarak teyit ettiğini bildirdi. 19 Temmuz
tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet
Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelmesi
bekleniyor. Bugün, Euro Bölgesi sanayi üretimi açıklanacak.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 17,43'lü TL seviyelerden
fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.7253

  17.6342  

 17.5588   

17.4833    

 17.3922   

  17.3011  

   17.2257
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XAU/USD

Ons altın zayıf seyrini sürdürüyor. Küresel piyasalarda, Doların
güçlenmesi ve Dolar endeksinin 108,00 puan seviyesinde
seyrediyor olması, ons altını baskılıyor. Bugün ABD'de TÜFE verisi
açıklanacak. Haziran ayına yönelik açıklanacak veri için beklentiler,
mayıs ayına göre artışın devam etmesi yönünde. Veri sonrası
piyasalarda oynaklık izlenebilir. Temmuz ayının son haftasında,
Fed'in toplantısı bulunuyor ve zaman daralıyor. Bu nedenle,
geçtiğimiz haftaki tarım dışı istihdam verisi, bugünkü TÜFE verisi,
Fed tarafından görülecek. Veri sonrası Fed üyelerinden gelecek
açıklamalarda önemli olabilir. Bugün, ABD TÜFE ve Dolar
endeksinin seyri yakından izlenecek. Ons altın için 1739 $ – 1752 $
– 1760 $ seviyeleri direnç, 1718 $ – 1710 $ – 1697 $ seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,846.51

  1,828.86  

 1,819.91   

1,810.95    

 1,793.30   

  1,775.65  

   1,766.70

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senetleri dün toparlanma eğilimindeydi. Dün
Almanya’da ZEW Ekonomik Hissiyatı, piyasa beklentisi olan
-38,3’ün çok altında kalarak -53,8 oldu. Zayıf makroekonomik veriler
ülkede durgunluğa işaret ediyor. Bu sabah ise Almanya TÜFE verisi
önem arz ediyor. Ekonomikler Almanya enflasyonunun haziran
ayında yıllık %7,6 olmasını bekliyor. Öte yandan ülkede gaz krizi
sürerken Avusturya ve Almanya olası bir krizde iş birliği yapacağını
açıkladı. Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin
konuşmaları takip edilebilir. Endeks için 12.910 – 12.997 – 13.075
seviyeleri direnç, 12.745 – 12.667 – 12.580 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,244.33

  13,067.67  

 12,720.33   

12,373.00    

 12,196.33   

  12,019.67  

   11,672.33
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Dow Jones Yakın Vade

New York borsası, ABD'de bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon
verisi öncesi günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones
endeksi, 190 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,62 azalışla
30.981 puana geriledi. Enflasyon ve büyüme odaklı endişelerle
azalan risk iştahının etkisiyle endeksler kapanışta negatif bir seyir
izledi. Güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası rekor kırmaya
devam eden dolar endeksi, 108 seviyesini test ederek son 20 yılın
zirvesine yakın seyrini sürdürdü. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise dün
%2,98 seviyesine geriledi. Fed yetkililerinin açıklamaları takip
edilmeye devam ediyor. 31.255 – 31.539 – 31.753 direnç, 30.756 –
30.542 – 30.258 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,210.67

  31,715.33  

 31,321.67   

30,928.00    

 30,432.67   

  29,937.33  

   29,543.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P500 endeksi %0,92 azalarak 3.818 puana geriledi. Sektörel
bazda, S&P500’de günü primle sonlandıran sektör bulunmazken
enerji sektörü %2,03 düşüş kaydederek endeks içinde en çok değer
kaybeden sektör oldu. ABD TÜFE verisi bugün takip edilecek en
önemli veri olarak öne çıkmakta. Enflasyon verisi öncesinde hisse
senedi piyasaları yön bulmakta zorlanıyor. Gelir raporu takvimi
yoğunlaşırken yükselen enflasyonun bilançolara olan etkisi takip
edilecek. 3.864 – 3.906 – 3.936 direnç, 3.792 – 3.762 – 3.721
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,993.58

  3,925.67  

 3,879.83   

3,834.00    

 3,766.08   

  3,698.17  

   3,652.33
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne yatay başladı. Küresel piyasalarda,
salgınla ilgili tedirginliğin yeniden etkili olması petrol fiyatlarını
baskılıyor. Petrolde talebin azalma beklentisi fiyatlarında geri
çekilmesine neden oluyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD
ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize
etti. Bu doğrultuda, bu yıl için beklentisini %2,9'dan %2,3'e ve 2023
içinse %1,7'den %1'e indirdiğini belirtti. ABD'nin büyüme
beklentilerinin aşağı yönlü revizyonu, petrol talebinin de azalabilme
ihtimalini güçlendiriyor. Zaman zaman ABD ekonomisinde
yaşanabilecek olası resesyon ihtimalleri de fiyatları
baskılayabiliyor.Brent petrol için 104.08 $ – 109.13 $ – 111.71 $
seviyeleri direnç, 96.45 $ – 93.87 $ – 88.82 $ seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   116.83

  114.26  

 112.50   

110.73    

 108.17   

  105.60  

   103.84

USD/JPY

USDJPY paritesi güçlü seyrini koruyor. Piyasa bugün açıklanacak
ABD enflasyon verisini bekliyor. Ekonomistler ülke enflasyonunun
%8,8 olacağı öngörüsünde. Cuma günü ise ABD’de perakende
satış rakamları takip edilecek. Bu sabah dolar endeksi son 20 yılın
en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan, Japonya Merkez
Bankasının güvercin duruşuna devam etmesi güvenli liman olan
Japon Yenindeki talebi baskılıyor. Yarın açıklanacak Japonya
Sanayi Üretimi verisi de yakından takip edilecek. Parite için 137.44
– 138.01 – 138.50 seviyeleri direnç, 136.38 – 135.89 – 135.32
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   137.12

  136.55  

 135.89   

135.22    

 134.65   

  134.08  

   133.41
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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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