
Forex Bülten 14 Temmuz 2022

Piyasa Gündemi

ABD’de haziran ayı TÜFE verisi piyasadaki beklentilerin üzerinde
yıllık bazda %9,1 olarak açıklandı. Rekor tazeleyen ve enflasyonist
baskıların devam ettiğine işaret eden veri sonrasında Fed’in
temmuz ayında 75 baz puan faiz artırımına gideceğine dair
beklentiler güç kazandı. Agresif sıkılaşma beklentileri ve resesyon
korkuları küresel çapta ana risk başlıkları olarak izlenirken, yurt içi
piyasalar cuma günü (yarın) 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik
Günü nedeniyle kapalı olacaktır.  

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – ÜFE/Çekirdek ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklanan işsizlik verisi
sonrasında yapmış olduğu açıklamasında, Türkiye Ekonomi Modeli
kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin
istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görmekte olduğunu
belirtti. Mayıs ayında 358 bin kişiyle ilave istihdam sağlanırken,
işsizlik oranının yüzde %10,9 seviyesine gerilediğini söyledi. Toplam
istihdamın 2022 mayıs ayı itibariyle salgın öncesi seviyelerinin
üzerindeki seyrini sürdürerek 30,8 milyon kişiye ulaştığına değindi.
TÜİK tarafından mayıs ayı iş gücü istatistikleri açıklandı. Türkiye’de
mayıs ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla
%10,9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış
istihdam oranı %47,8 olarak açıklandı. Yurt içinde bugün gündeme
dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Fed'in şahin politikalarını agresif şekilde devam ettirebileceğine
ilişkin beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın Avrupa
Merkez Bankası'nın artan jeopolitik riskler nedeniyle yeterli aksiyon
alamayacağına yönelik endişeler euro’yu baskılıyor. Aynı zamanda,
Avrupa Komisyonu rekor düzeyde enflasyon öngörüyor. Rusya'nın
Ukrayna'yı işgali, artan fiyatlar nedeniyle kıtlaşan talep ve kış
aylarında enerji kıtlığı tehlikesi nedeniyle 2022 ve 2023 için GSYH
tahminini düşüreceğini bildirdi. Komisyonun bugün açıklanması
beklenen tahminlerine göre enflasyonun 2022'de %7,6 seviyesine
yükselmesi bekleniyor ve bu, Mayıs ayı içinde açıklanan % 6,1'lik
tahminin üzerinde. Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürü
Sabine Weyand, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ekonomik
yaptırımlarını uygulamak için ABD ile ortak bir yaklaşım üzerinde
çalıştığını bildirdi. Bugün, makroekonomik takvim sakin olarak
gözleniyor.

ABD

Dün ABD’de enflasyon verisi gündemdeydi. Buna göre ülke
enflasyonu Haziran’da yıllık yüzde 9,1 ile 1981 yılının sonundan
beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ekonomistlerin beklentisi
enflasyonun yüzde 8,8 olması yönündeydi. Veri sonrası ABD tahvil
faizleri ve dolar yükselirken endeksler düştü. Analistler, yüksek
enflasyon verisi sonrası Fed’in 75 baz puanlık artırım ihtimalinin
kuvvetlendiğini ve 100 baz puanlık artış beklentilerinin de yüzde
30’a çıktığını ifade ediyor. Fed’in dün yayımladığı Bej Kitap’ta
ülkede talebin yavaşladığına ve artan resesyon riskine dikkat
çekildi. Bugün İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve ÜFE
verisi yatırımcıların takibinde olacak.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.4581 0.17 1.10 30.26
EURTRY 17.5000 -0.17 -0.28 15.85
EURUSD 1.0023 -0.36 -1.36 -11.89
GBPUSD 1.1852 -0.30 -1.42 -12.42
USDJPY 138.41 0.71 1.78 20.25

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.5825 9.50 11.75 329.25
Dolar Endeksi 108.4540 23.20 144.20 1,278.40
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,793.75 -0.28 -2.85 -20.27
DAX Yakın Vade 12,742.00 0.02 -0.69 -19.64
Dow Jones Yakın
Vade 30,690.00 -0.22 -2.16 -15.28

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,727.16 -0.51 -0.75 -5.60
Gram Altın 969.44 -0.33 0.37 24.13
WTI 93.88 -0.42 -5.85 24.29
BRENT 97.61 -0.43 -4.88 25.51
Bakır 3.31 -1.13 -6.73 -25.28

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 23.8700 6.00 -6.00 117.00
Türkiye 10 Yıllık 18.9700 -7.00 -39.00 -535.00
ABD 10 Yıllık 2.9470 1.20 -5.50 143.30
ABD 2 Yıllık 3.2030 5.00 17.90 247.30
Almanya 10 Yıllık 1.1420 -0.10 -12.70 131.90
Almanya 2 Yıllık 0.4520 0.00 -9.00 108.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9847 0.30 1.58 6.47
USDIDR 15,026.00 0.00 0.40 5.50
USDTRY 17.4581 0.17 1.10 30.26
USDRUB 58.4750 0.00 -7.29 -21.91
USDBRL 5.3931 0.01 0.98 -3.20
USDCNY 6.7305 0.18 0.43 5.89
USDMXN 20.8060 0.32 1.41 1.38
USDCZK 24.2954 0.26 -0.34 11.03
USDHUF 409.8920 0.37 3.43 26.23
USDPLN 4.8254 0.49 2.54 19.60
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Euro/Dolar

ABD’de haziran ayı TÜFE verisi yıllık bazda %9,1 olarak açıklandı
ve rekor tazeledi. Enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret eden
veri sonrasında doların değer kazanımlarını genişlettiği görüldü.
Dolardaki güçlü görünümün yanında 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 dün 1,0000 seviyesinin altındaki seviyeler
test edilirken, 1,0000 seviyesi altında kapanışlar paritede teknik
olarak düşüşleri daha da hızlandırabilir. Bugün ABD’de ÜFE
rakamları takip edilecektir. Paritede geri çekilmelerde 0,9996 –
0,9935 ve 0,9872 seviyeleri destek olarak, olası tepki hareketlerinde
ise 1,0120 - 1,0183 ve 1,0245 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0603

  1.0546  

 1.0481   

1.0417    

 1.0360   

  1.0303  

   1.0238

GBP/USD

İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), Sanayi Üretimi ve İmalat
Üretimi'nin Mayıs ayı beklentisinin üzerinde gelmesi, önceki gün
GBP/USD paritesini destekledi. Öte yandan, Boris Johnson'ın istifa
etmesinden sonra İngiltere'deki siyasi kriz pariteyi etkilemeye
devam ediyor. ABD 10 yıllık Hazine getirileri dört baz puan %2,95'e
yükselirken, dolar endeksinin 108,41 ile yeni zirve seviyeler test
etmesi de pariteyi baskılayan bir diğer unsur olarak belirtilebilir.
Yükselişin desteklenmesi için 55 günlük hareketli ortalama seviyesi
olan 1.1950 yakınlarında net bir yukarı kırılma gerekli görünüyor.
Parite için 1,1962 – 1,2034 – 1,2102 seviyeleri direnç, 1,1822 –
1,1754 – 1,1682 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

ABD’de tüketici enflasyonu aylık yüzde 1,30 ve yıllık bazda yüzde
9,10 artış göstererek beklentileri aştı. Ülkede çekirdek tüketici
enflasyonu da aylık yüzde 0,70 ve yıllık bazda yüzde 5,90 artış ile
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Böylece ABD’de yıllık enflasyon
1981 yılından bu yana zirve seviyesine çıktı. Enflasyondaki yüksek
seyir Fed’in faiz artırım döngüsü bakımından önümüzdeki süreçte
önem arz ediyor. Yurt içerisinde ise işsizlik oranı Mayıs’ta 0,30 baz
puanlık azalışla yüzde 10,9 seviyesine geriledi. Bugün yurt içinde
sanayi üretim endeksi, ABD tarafında ise üretici enflasyonu ve
haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri takip edilecek. Bu sabah
hafif yükseliş eğiliminin hakim olduğu Dolar/TL, saat 08:45 itibariyle
17,45’li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   16.9091

  16.8470  

 16.8042   

16.7614    

 16.6993   

  16.6372  

   16.5944

EUR/TRY

Euro Bölgesi sanayi üretimi mayıs ayında beklentileri aştı. Verinin
aylık bazda beklentisi %0,3 olurken, %0,8 seviyesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda sanayi üretimi %0,3'lük beklentinin üzerinde %1,6
olarak açıklandı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi
Villeroy yapmış olduğu açıklamasında, zayıf Euro'nun enflasyonda
daha fazla yükselişi tetikleyebileceğini, bu nedenle EUR/USD
paritesini yakından izlediklerini söyledi. Dün TÜİK mayıs ayı iş gücü
istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de mayıs ayında işsizlik oranı bir
önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla %10,9 seviyesinde gerçekleşti.
Bugün Türkiye'den mayıs ayına yönelik sanayi üretimi verisi
açıklanacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 17,48’li 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

ABD'de TÜFE haziran ayında rekorunu tazeledi. Yıllık bazda
manşet enflasyon %8,8'lik beklentinin üzerinde %9,1 ve aylık bazda
%1,1'lik beklentinin üzerinde %1,3 olarak açıklandı. Çekirdek TÜFE
aynı dönemde beklentileri aştı ve aylık bazda %0,7 ve yıllık bazda
%5,9 seviyesine yükseldi. Altın açıklanan veri sonrası ivme kaybını
sürdürdü ve 1707$ seviyesine doğru düşüş kaydetti. Yüksek
enflasyon, Fed'in faiz konusunda daha da sıkılaşmasına neden
olabilir beklentilerini güçlendiriyor. Bu da Doların yükselmesini,
emtialar üzerinde de baskının sürmesine neden oluyor. Bugün
ABD'de haziran ayı ÜFE ve Fed üyelerinden konuşmaları izlenebilir.
Ons altın üzerinde oynaklık bugünde devam edebilir. Ons altın için
1713$ - 1691$ ve 1675$ destek noktaları, 1751$ - 1767$ ve 1789$
direnç noktaları olarak izleniyor.

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 senedi piyasaları çarşamba kapanışın ardından
perakende, inşaat ve yazılım sektörlerindeki hisselerin düşmesiyle
geri çekilme yaşadı. Frankfurt borsasının kapanışıyla DAX %1,16
düştü, bu sırada MDAX endeksi %0,98 ve TecDAX endeksi %0,95
değer kaybetti. Endeks vadeli işlemlerde, yatay pozitif bir açılış
beklentisi mevcut. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Euro Bölgesi’ndeki
büyüme görünümünü kötüleştirirken ve enerji ithalatının maliyetini
yükseltirken, Fed'in giderek artan faiz oranı artışları endeksleri
baskılamaya devam ediyor. DAX Endeksi için 12,941 – 13,079 –
13,233 seviyeleri direnç, 12,650 – 12,496 – 12,358 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

ABD piyasaları yüksek enflasyon verisiyle geri çekildi. Ülke
enflasyonu Haziran’da yıllık yüzde 9,1 artış gösterdi. Ekonomistlerin
beklentisi verinin yüzde 8,8 olması yönündeydi. Böylece ABD
enflasyonu 1981 yılının sonundan beri görülen en yüksek seviyeye
ulaştı. Yatırımcılar hisse senetlerinden uzaklaşırken dolara ve
tahvillere talep gözlemlendi. Veri sonrası Fed’in 75 baz puanlık
artırım ihtimali güçlenirken 100 baz puanlık artırım ihtimali
endekslerde fiyatlanmaya başladı. Dow Jones günü %0,67 aşağıda
tamamladı. Bugün ülkede takip edilecek ÜFE veriş önem arz ediyor.
Endekste 31.171 – 31.634 – 31.983 seviyeleri direnç, 30.359 –
30.011 – 29.547 seviyeleri 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

Dün ABD’de takip edilen enflasyon verisi rekor tazeleyerek risk
iştahını baskıladı. Buna göre ülke enflasyonu Haziran’da yıllık
yüzde 9,1 ile 1981 yılının sonundan beri görülen en yüksek
seviyeye ulaştı. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 8,8
olması yönündeydi. Veri sonrası Fed’in 75 baz puanlık artırım
ihtimali güçlenirken 100 baz puanlık artırım ihtimali endekslerde
fiyatlanmaya başladı. S&P500 günü %0,45 aşağıda tamamladı. Bu
sabah vadeli endeksler düşüşünü sürdürüyor. Bugün ülkede İşsizlik
Haklarından Yararlanma Başvuruları ve ÜFE verisi takip edilebilir.
Endeks için 3.861 – 3.926 – 3.980 seviyeleri direnç, 3.741 – 3.687 –
3.622 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,988.67

  3,930.83  

 3,867.67   

3,804.50    

 3,746.67   

  3,688.83  

   3,625.67
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. Küresel piyasalarda risk
iştahı çok güçlü değil. Dün açıklanan ABD TÜFE verisinin
beklentileri aşmasıyla, Dolar güçlenirken, borsalarda da satışlar
izlendi. Fed'in politikasında daha da sıkılaşacağına dair beklentiler,
petrolde talebinde azalma ihtimalini gündeme getiriyor. Bu
durumda, petrol fiyatlarını baskılıyor. Uluslararası Enerji Ajansı
(IEA) yayınladığı raporunda, küresel petrol üretiminin haziran
ayında bir önceki aya göre günlük 690 bin varil artarak 99 milyon
500 bin varile ulaştığı bildirildi. Üretim artışında Rusya, ABD ve
Kanada'nın yüksek üretiminin etkili olduğuna yer verildi. Brent petrol
için 101,24$ ve 102,69$ - 104,18$ direnç noktaları, 98,30$ - 96,81$
- 95,36$ destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   116.83

  114.26  

 112.50   

110.73    

 108.17   

  105.60  

   103.84

USD/JPY

Japonya Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Japonya hükümetinin
yenin son zamanlardaki keskin düşüşlerinden endişe duyduğunu ve
Japonya Merkez Bankası ile yakın iş birliği içinde çalışırken döviz
piyasasını daha da acil bir şekilde izleyeceğini bildirdi. Japonya'nın
üst düzey hükümet sözcüsü Matsuno, yorumlarını yineleyerek,
"yen'in son zamanlarda döviz piyasasında görülen hızlı
düşüşlerinden endişe duyuyoruz." dedi. Matsuno, Japonya'nın
ABD'deki enflasyon eğilimlerinin ve para politikası değişikliklerinin
Japon ve küresel ekonomi üzerindeki etkisini izlemeye devam
edeceğini belirtti. Parite için 138.50 – 138.78– 139.13 seviyeleri
direnç, 136.79 – 136.15 – 135.61 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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