
Forex Bülten 18 Temmuz 2022

Piyasa Gündemi

ABD’de geçen hafta beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon
rakamlarına bağlı olarak Fed’e ilişkin agresif sıkılaşma beklentileri
ve resesyon korkuları artış kaydetti. Sıkılaşma ve resesyon
endişeleri ana risk başlıkları olarak gündemdeki yerini ve önemini
koruyor. Bu hafta perşembe günü ECB ve TCMB’nin faiz kararları
yakından izlenecek olup, sonraki hafta Fed’in faiz kararı oldukça
kritik olacaktır. Merkez bankalarının hamleleri ve ekonomik veri
akışları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve
Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda çeşitli oturumlara katıldı,
görüşmeler yaptı. ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüşen Bakan
Nebati, "Ticari ilişkilerimizdeki potansiyeli hayata geçirmek ve
karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırmak için çalışmalara
kararlılıkla devam edilmesi gerektiğinin altını çizdik." açıklaması
yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa
Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul'da yapılan
dörtlü toplantıda alınan kararları görüştü. Yurt içinde bugün bütçe
dengesi rakamları takip edilecek. 

Euro Bölgesi

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlarken
yatırımcıların gözü bu hafta Perşembe günü açıklanacak Avrupa
Merkez Bankası kararında olacak. Avrupa Merkez Bankası’nın bu
ayki toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı beklenirken 50 baz
puanlık artış ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Bugün Euro
Bölgesi’nde veri gündemi sakin. Yarın ise TÜFE verisi yakından
takip edilecek. Zayıf makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez
Bankası’nın 25 baz puanlık faiz artırım ihtimalinin güçlenmesi
euro/dolar paritesinde baskıya neden olabilir.

ABD

ABD tarafında cuma günü tüketici güveni ve perakende satış verileri
açıklandı. Michigan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 51,1'e
çıkarak sınırlı bir toparlanma kaydederken perakende satışlar,
haziranda bir önceki aya kıyasla %1 artarak piyasa beklentilerinin
üzerinde yükseliş gösterdi. Verilerin ardından dolar endeksinde geri
çekilme gözlemlendi. Yeni haftada da dolardaki kaybın sürdüğü
belirtilebilir. Bunun yanı sıra ABD’de Ortadoğu ülkeleriyle özellikle
enerji alanını kapsayan iş birliği görüşmeleri gündemde. Suudi
Arabistan ile ABD arasında 18 anlaşma ve mutabakat zaptı
imzalandı. Anlaşmalardan 13'ünün, Suudi Arabistan'daki Enerji ve
Yatırım bakanlıklarının yanı sıra Jubail ve Yanbu Kraliyet
Komisyonu ile ABD Havacılık Şirketi Boeing, Raytheon Savunma
Sanayii, tıbbi cihaz şirketi Medtronic ve yazılım şirketi Digital
Diagnostics gibi önde gelen bir grup Amerikan şirketi arasında
imzalandığı ifade edildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.4532 0.31 0.46 30.22
EURTRY 17.6001 0.29 0.90 16.51
EURUSD 1.0084 0.04 0.41 -11.36
GBPUSD 1.1882 0.11 -0.09 -12.20
USDJPY 138.28 -0.19 0.61 20.14

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.6398 3.22 15.22 334.98
Dolar Endeksi 107.9280 -5.50 -15.80 1,225.80
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,885.25 0.52 0.74 -18.35
DAX Yakın Vade 12,954.00 0.74 1.06 -18.30
Dow Jones Yakın
Vade 31,363.00 0.37 0.72 -13.42

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,714.11 0.38 -1.17 -6.31
Gram Altın 961.85 0.68 -0.75 23.16
WTI 95.66 1.46 -5.35 26.65
BRENT 99.77 1.65 -4.73 28.28
Bakır 3.19 -1.30 -8.30 -28.10

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 23.8700 0.00 6.00 117.00
Türkiye 10 Yıllık 18.9100 -6.00 -6.00 -541.00
ABD 10 Yıllık 2.9210 -0.30 -7.20 140.70
ABD 2 Yıllık 3.1240 -0.40 3.80 239.40
Almanya 10 Yıllık 1.1360 0.60 -11.10 131.30
Almanya 2 Yıllık 0.4490 -0.40 1.80 107.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0601 -0.08 -0.37 6.94
USDIDR 14,990.00 -0.04 -0.13 5.25
USDTRY 17.4532 0.31 0.46 30.22
USDRUB 57.2250 0.39 -8.44 -23.58
USDBRL 5.4096 0.02 0.59 -2.90
USDCNY 6.7474 -0.15 0.43 6.16
USDMXN 20.4729 -0.28 -1.29 -0.24
USDCZK 24.2830 0.00 -0.93 10.98
USDHUF 397.5650 0.00 -1.94 22.44
USDPLN 4.7407 0.00 -0.90 17.50
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Euro/Dolar

Haftanın son işlem günü Euro Bölgesi’nde mayıs ayına ticaret
dengesi 26,3 milyar euro açık verdi. Diğer yandan AB Komisyonu,
Euro Bölgesi için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü ve büyüme
tahminlerini ise aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. Enflasyonun bu
sene sonunda zirve yapması beklendiği, gelecek sene kademeli
olarak düşeceği öngörülüyor. ABD'de Michigan Üniversitesince
ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda aylık 1,1 puan artışla
51,1'e çıkarak sınırlı bir toparlanma kaydetti. Geçen hafta 1,0000
seviyesinin altının test edildiği paritede tepki alımları öne çıkarken,
bu seviyenin altında kapanışlar paritede teknik olarak düşüşleri
hızlandırabilir. Toparlanmalarda 1,0120 – 1,0154 ve
1,0211 seviyeleri direnç, 1,0029 – 0,9972 ve 0,9938 izlenen destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0285

  1.0253  

 1.0207   

1.0162    

 1.0130   

  1.0098  

   1.0053

GBP/USD

GBPUSD paritesi, Dolar Endeksinin de gerilemesiyle toparlanıyor.
Fed üyelerinin bu ay gerçekleşecek toplantıda 75 baz puanlık
artırımı değerlendirdiklerini ifade etmeleri piyasalarda iştahı artırdı.
Fed’in 100 baz puanlık artırım ihtimali %90’dan %50’ye düştü.
Haftanın son işlem gününde ABD’de perakende satışlar verisi takip
edildi. Buna göre perakende satışlar %0,8 beklentisini aşarak %1
arttı. Bugün veri gündemi sakin. Yarın ise İngiltere’de istihdam
verileri ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’in konuşması
takip edilebilir. GBPUSD için 1.1900 – 1.1917 – 1.1961 seviyeleri
direnç, 1.1819 – 1.1776 – 1.1748 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2186

  1.2108  

 1.2066   

1.2023    

 1.1945   

  1.1866  

   1.1824
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USD/TRY

ABD’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarınıın
ardından geçen hafta Fed’e ilişkin agresif sıkılaşma beklentilerinin
güç kazandığı ve bu durumun doları küresel ölçekte desteklediği
görüldü. Fed’in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına
kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artırım da telaffuz
ediliyor. Sıkılaşma ve resesyon endişeleri son aylarda risk iştahı ve
gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Bu
hafta 21 Temmuz Perşembe günü TCMB’nin faiz kararı yakından
takip edilecek olup, bugün yurt içinde bütçe dengesi rakamları
açıklanacaktır. ABD cephesinde ise bugün önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Bu sabah yataya yakın dalgalı bir seyrin etkili olduğu
Dolar/TL, 08:40 itibariyle 17,40’lı seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.4700

  17.3983  

 17.3329   

17.2674    

 17.1957   

  17.1240  

   17.0586

EUR/TRY

AB Komisyonu, Euro Bölgesi için enflasyon tahminlerini yukarı
yönlü ve büyüme tahminlerini ise aşağı yönlü revize ettiğini
duyurdu. Bu doğrultuda, komisyon enflasyon için 2022 yıl sonunda
%6,1'den %7,6'ya, 2023 tahminini %2,7'den %4,0'a yükseltmiş
oldu. 2022 yılı için büyüme tahminini %2,7'den %2,6'ya ve 2023
içinse %1,4'e düşürüldüğünü raporunda yer verdi. Enflasyonun bu
sene sonunda zirve yapması beklendiği, gelecek sene kademeli
olarak düşeceği öngörülüyor. Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası
Başkanları Toplantısı'nda çeşitli oturumlara katıldı, görüşmeler
yaptı. Görüşmede, iki ülke arasındaki yatırımların artırılması üzerine
konuşulduğu aktarıldı. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
17,39’lu TL seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.7953

  17.7303  

 17.6394   

17.5484    

 17.4834   

  17.4184  

   17.3274
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, Fed'in atacağı adımlar ve bir yandan resesyon
endişeleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gözler ABD'de açıklanan
haziran ayı enflasyonundaydı ve yüksek enflasyon, Fed'in faiz
konusunda daha da şahinleşebilir beklentisini güçlendirdi. Bu durum
resesyon endişelerini de arttırınca, ons altın açısından zayıf seyirler
izlendi. Bu hafta içinde Fed ile ilgili beklentiler ve resesyon konusu,
gündemde kalmaya devam edecektir. Ons altın fiyatlarını
etkileyebilir. Bu hafta, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası
(ECB) faiz kararı açıklanacak. ECB kararına kadar ons altında
temkinli seyirler izlenebilir. ECB günü altında da oynaklık
beklenebilir. Bugün için veri takvimi sakin. Ons altın için 1698$ -
1690$ - 1681$ destek noktaları, 1720$ - 1725$ - 1733$ direnç
noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,759.66

  1,754.34  

 1,747.26   

1,740.18    

 1,734.86   

  1,729.55  

   1,722.47

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senetleri haftanın son işlem gününde toparlanarak
günü %2,76 yukarıda tamamladı. Fed’in bu ay gerçekleşecek
toplantısında 75 baz puanlık artırım yapma ihtimalinin artması,
küresel piyasalarda da risk iştahını yükseltiyor. Bugün Buba’dan
Bakz’ın konuşması izlenebilir. Yatırımcıların gözü ise bu hafta
Perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası kararında
olacak. Avrupa Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında 25 baz
puanlık faiz artışı beklenirken 50 baz puanlık artış ihtimali de
gündemdeki yerini koruyor. Yarın açıklanacak Euro Bölgesi TÜFE
verileri de önem arz ediyor. Endeks için 12.971 – 13.094 – 13.321
seviyeleri direnç, 12.620 – 12.303 – 12.270 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,132.00

  13,044.00  

 12,931.00   

12,818.00    

 12,730.00   

  12,642.00  

   12,529.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed’i daha da
şahinleştireceği endişesiyle oynaklık artarken, bu hafta merkez
bankalarının para politikası kararları piyasaların takibinde olacak
ABD’de makroekonomik takvim bu hafta da yoğun seyredecek.
Aynı zamanda, şirket bilançolarının yoğunlaştığı haftada
enflasyonun şirketler üzerindeki etkisi ve gelir raporlarına
yansımaları takip edilecek. Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda
Dow Jones endeksi %0,16 değer kaybederken yeni haftanın ilk
işlem gününde vadeli endekslerde yatay pozitif bir görünüm
inceleniyor. 31.506 – 31.767 – 32.273 direnç, 30.739 – 30.233 –
29.972 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   31,613.33

  31,478.67  

 31,309.33   

31,140.00    

 31,005.33   

  30,870.67  

   30,701.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD endeksleri geçtiğimiz hafta negatif bir seyir izlerken, bu hafta
açıklanacak yoğun veri gündemiyle birlikte şirket bilançoları
gündemde. Ülkede artan resesyon endişesi sonrası
makroekonomik verilerde konuya ilişkin işaretlerin önemi artarken,
Fed'in para politikasında ne kadar daha şahinleşebileceğine ilişkin
tahminlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Cuma
günü, S&P 500 endeksinde finans sektörü en çok değer kazanan
sektör oldu. Finans sektörünü sağlık ve iletişim sektörleri izledi,
seans içerisinde değer kaybeden bir sektör olmadı. 3.895 – 3.924 –
3.981 direnç, 3.808 – 3.751 – 3.722 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,980.17

  3,951.08  

 3,926.17   

3,901.25    

 3,872.17   

  3,843.08  

   3,818.17

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 18 Temmuz 2022

Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni haftaya alıcılı başladı. ABD'de en son açıklanan
haziran ayı enflasyonu sonrasında Fed'in faiz artırma konusunda
daha da şahinleşme ihtimali, resesyon endişelerini arttırmaya
başladı. Faiz artışının, petrol talebini de azaltabileceği beklentisi
gündeme geldi. Çin'de vaka sayıları artıyor ve zaman zaman bu
durum fiyatları baskılayabiliyor. Bu hafta içinde ABD'de resesyon
konusu ve Çin'de vaka sayılarının seyri takip edilmeli. ABD Başkanı
Biden'ın Orta Doğu ziyareti sona erdi. S. Arabistan ek üretim
yapacağını belirtti. Enerji fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için
Biden hükümetinin çalışmaları devam edecektir. Brent petrol için
98,43$ - 96,06$ destek noktalarının altında 93,96$ destek noktası
olarak izleniyor. Yukarıda 102,90$ - 105,00$ - 107,37$ direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   113.62

  109.24  

 105.93   

102.61    

 98.24   

  93.87  

   90.55

USD/JPY

Japon Yeni bu hafta açıklanması planlanan Japonya Merkez
Bankası kararlarını bekliyor. BoJ’un politika denge faizini -%0,1, 10
yıllık getiri hedefini de %0’da tutması bekleniyor. Bugün için ise
Japon Yenini hareketlendirecek önemli bir veri akışı bulunmuyor ve
Japonya piyasaları tatil dolayısıyla kapalı. Gündeme bakıldığında
Japonya’da artan küresel enerji fiyatlarının kış aylarında elektrik
sıkıntısı yaratma ihtimaline karşın nükleer enerji kullanımının
artırılması konuşuluyor. Başbakan Kişida Fumio, 14 Temmuz'da
yaptığı açıklamada, aktif reaktör sayısını 9'a çıkararak elektrik
ihtiyacının %10'nun nükleer enerjiden temin edilmesini
hedeflediklerini bildirdi. Parite için 138,98 – 139,42 –
139,72 seviyeleri direnç, 138,24 – 137,94 – 137,50 seviyeleri ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   136.96

  136.59  

 136.29   

135.99    

 135.62   

  135.25  

   134.96

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 18 Temmuz 2022

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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