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Piyasa Gündemi

Fed’in temmuz ayında 100 baz puanlık faiz artırımını gündeme
alabileceğine dair artan endişeler geçen hafta risk iştahını
baskılarken, bu endişelerin yatışması ve tekrar 75 baz puan artırım
beklentilerinin öne çıkması riskli varlıklarda toparlanmayı
beraberinde getirdi. Merkez bankalarının adımları ile resesyon
endişeleri risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacakken,
ABD’de yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıklanan finansal sonuçlar da
yakından takip ediliyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – Konut Başlangıçları Önem: Orta

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim
bütçe verilerini yayımladı. Buna göre bütçe 31,1 milyar TL açık
verdi. Yılın ilk yarısında ise bütçenin 93,6 milyar TL fazla verdiği
görüldü. Türkiye’de özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam
kredi borcu Mayıs ayında 2021 yıl sonuna göre 5,4 milyar dolar
azalarak 163,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kur korumalı
mevduatta tasarruf sahiplerine merkezi bütçeden ödenen kur farkı
Haziran ayı itibariyle 37,2 milyar TL'ye yükseldi. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son verilerine göre bu
enstrümanda 1,04 trilyon lira birikti. Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın
zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini söyledi.
Yurt içinde bugün açıklanacak önemli veri akışı bulunmazken,
gündeme dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü hafif alıcılı tamamladı.
Yatırımcıların risk iştahı toparlanırken Euro Bölgesinde gaz krizi
gündemini koruyor. Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgası
nedeniyle oluşan enerji talebi uzun yılların en büyük enerji
sıkışıklığını yaşayan Avrupa'da gaz fiyatlarının yeni haftanın ilk
gününde sıçramasına neden oldu. Öte yandan, Rus doğalgaz
şirketi Gazprom’un 14 Haziran’dan başlamak üzere birçok büyük
Avrupalı enerji şirketine mücbir sebep bildiriminde bulunduğu ve
şirketin elinde olmayan olağanüstü koşullardan dolayı gaz tedarikini
sağlayamayacağı bildirildi. Bugün açıklanacak TÜFE verisi
yakından takip edilecek. TÜFE’nin yıllık %8,6 artması bekleniyor.

ABD

ABD tarafında virüs vakaları her geçen gün artıyor. Kovid-19 tespit
edilenlerin sayısı son verilere göre 89 milyon 549 bin 744'e çıktı.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1 milyon
23 bin 810'a yükseldi. Piyasalara bakıldığında, ABD'li bankaların
ikinci çeyrek kârlarında düşüş yaşandı. Bank of America ve
Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği net kâr
geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş kaydetti. ABD'nin diğer
önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Morgan Stanley,
Citigroup ve Wells Fargo da geçen hafta ikinci çeyrek kârlarında
düşüş kaydedildiğini açıklamıştı. Analist Mike Wilson liderliğindeki
Morgan Stanley stratejistlerine göre ekonomi bir resesyondan
kaçınmayı başarsa da ABD hisse senedi piyasasında aşağı yönlü
hareketler devam edilmesi bekleniyor. Bugün ABD tarafında inşaat
izinleri ve Fed yetkililerinin konuşmaları takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.5193 0.33 1.17 30.71
EURTRY 17.8016 0.51 2.42 17.85
EURUSD 1.0151 0.08 1.12 -10.77
GBPUSD 1.1971 0.13 0.67 -11.54
USDJPY 137.94 -0.14 0.78 19.84

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.6200 -1.97 13.25 333.00
Dolar Endeksi 107.2950 -18.40 -88.40 1,162.50
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,845.75 0.31 0.58 -19.18
DAX Yakın Vade 12,852.00 -0.55 -0.23 -18.95
Dow Jones Yakın
Vade 31,109.00 0.20 0.46 -14.13

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,708.42 -0.05 -1.03 -6.63
Gram Altın 963.22 0.39 0.23 23.34
WTI 99.07 0.31 6.03 31.17
BRENT 102.79 0.26 5.63 32.18
Bakır 3.25 -0.61 -3.74 -26.64

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 23.4000 -47.00 -41.00 70.00
Türkiye 10 Yıllık 18.9100 -6.00 -6.00 -541.00
ABD 10 Yıllık 2.9780 -0.60 0.30 146.40
ABD 2 Yıllık 3.1620 -0.80 12.10 243.20
Almanya 10 Yıllık 1.2140 -0.20 8.10 139.10
Almanya 2 Yıllık 0.5090 -0.40 16.30 113.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0682 -0.33 0.24 6.99
USDIDR 14,980.55 0.00 -0.02 5.19
USDTRY 17.5258 0.36 1.21 30.76
USDRUB 56.3750 -3.63 -3.51 -24.72
USDBRL 5.4386 0.04 -0.01 -2.38
USDCNY 6.7469 0.05 0.33 6.15
USDMXN 20.4222 -0.22 -2.06 -0.49
USDCZK 24.1635 -0.14 -0.70 10.43
USDHUF 394.7210 -0.29 -2.80 21.56
USDPLN 4.7163 -0.23 -1.77 16.90
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Euro/Dolar

Haftanın ilk işlem günü Avrupa ve ABD’de açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edildi.
Uluslararası Para Fonu’nun 2 hafta sonra yayınlanacak raporda
küresel ekonomik görünüm beklentisini kayda değer biçimde aşağı
çekmeye hazırlandığı belirtildi. IMF Başkanı Georgieva geçen hafta
küresel enflasyonun kalıcı hale gelmesi halinde ekonomik
görünümün daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunmuştu. Diğer
yandan Fed’in şahin üyelerinin 100 baz puanlık faiz artışına temkinli
yaklaşması, 75 baz puanlık artışa işaret etmeleri risk iştahını
destekledi. EUR/USD paritesi için 1.0204 – 1.0264 – 1.0326
seviyeleri direnç, 1.0081 – 1.0018 – 0.9958 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0349

  1.0271  

 1.0229   

1.0187    

 1.0108   

  1.0030  

   0.9988

GBP/USD

GBPUSD paritesi, İngiltere istihdam verisi öncesinde yükselişini
sürdürüyor. Piyasa beklentileri ülkede istihdamın güçlendiği
yönünde. ABD’de ise Fed’in 100 baz puan faiz artışı yapma ihtimali
%90’dan %30’a inerken yatırımcıların risk iştahı toparlanıyor ve
dolar endeksi geri çekiliyor. Dolar endeksi bu sabah 107,10’lu
seviyelerde bulunuyor. Bugün Fed üyelerinin ve İngiltere Merkez
Bankası Başkanı Bailey’in konuşmaları izlenebilir. Öte yandan
parite için siyasi gündem takip edilebilir. Başkanlık seçimleri için
devam eden üçüncü oylama turunu Sunak kazandı. GBPUSD için
1.2035 – 1.2120 – 1.2207 seviyeleri direnç, 1.1863 – 1.1776 –
1.1692 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2223

  1.2140  

 1.2086   

1.2033    

 1.1949   

  1.1866  

   1.1812
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USD/TRY

Fed’in 100 baz puanlık agresif bir sıkılaşmaya gideceğine dair
geçen hafta artan endişelerin yeni haftada yatışmasının etkisiyle
doların küresel çaptaki değer kazanımlarını bir miktar geri verdiği
görülüyor. Dolar G-10 para birimleri karşısında değer kaybederken,
gelişmekte olan ülke para birimleri ise karışık bir görünüm ortaya
koyuyor. Fed’in sıkılaşma adımları ile resesyon endişeleri küresel
risk iştahı ve doların seyri üzerinde belirleyici olmaya devam
edecektir. Yurt içinde bütçe dengesi haziran ayında 31,1 milyar TL
açık verirken, bugün ise ABD cephesinde konut başlangıçları ve
inşaat izinleri takip edilecek. Bu sabah yatay bir seyrin etkili olduğu
Dolar/TL, saat 08:40 itibariyle 17,46’lı seviyelerden, dolar endeksi
ise 107,36 seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.4581

  17.3923  

 17.3328   

17.2733    

 17.2075   

  17.1417  

   17.0822

EUR/TRY

Avrupa cephesinde ekonomik veri akışı bakımından haftanın ilk
işlem günü sakin bulunurken, yurt içinde bütçe dengesi rakamları
takip edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin
merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı. Buna göre bütçe 31,1
milyar TL açık verdi. Yılın ilk yarısında ise bütçenin 93,6 milyar TL
fazla verdiği görüldü. Kur korumalı mevduatta tasarruf sahiplerine
merkezi bütçeden ödenen kur farkı Haziran ayı itibariyle 37,2 milyar
TL'ye yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun
son verilerine göre bu enstrümanda 1,04 trilyon lira birikti. Bugün
yurt içinde gündeme dair gelişmeler Euro Bölgesi’nde enflasyon
rakamları önemli olacak. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
17,73’lü TL seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.8880

  17.7655  

 17.6808   

17.5962    

 17.4736   

  17.3511  

   17.2664
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XAU/USD

Fed'in para politikasında sıkılaşma beklentileri, buna bağlı olarak
resesyon endişelerinin artması küresel piyasalarda da oynaklığın
yükselmesine neden oluyor. Dün en büyük teknoloji şirketi olan
Apple'ın işe alımları yavaşlatacağına dair haber akışları, resesyon
endişesinin artmasına neden olduğu için risk iştahını baskıladı.
Bugün bu konu fiyatları etkilemeye devam edebilir. Dolar endeksi
107,33 seviyesinde bulunuyor. Doların güçlü görünümü, emtiaları
baskılıyor. Dolayısıyla ons altında bir süredir yatay ve zayıf seyirler
izleniyor. Bugün içinde ABD'den açıklanacak veriler var ancak etkisi
sınırlı kalabilir. Fed beklentileri, resesyon endişeleri yine ons altının
seyrini belirleyebilir. Ons altın için 1719 $ – 1730 $ – 1737 $
seviyeleri direnç, 1702 $ – 1695 $ – 1684 $ seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,771.58

  1,762.01  

 1,752.25   

1,742.48    

 1,732.91   

  1,723.35  

   1,713.58

DAX Yakın Vade

DAX son işlem gününü hafif alıcılı tamamlayarak %0,74 yükseldi.
Yatırımcıların risk iştahı toparlanırken Almanya’da gaz krizi
gündemdeki yerini koruyor. Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgası
nedeniyle oluşan enerji talebi uzun yılların en büyük enerji
sıkışıklığını yaşayan Avrupa'da gaz fiyatlarının yeni haftanın ilk
gününde sıçramasına neden oldu. Almanya Başbakanı Scholz,
yenilenebilir enerjiye 600 milyar euro yatırım yapacaklarını söyledi.
Ayrıca Almanya, son günlerde güneş enerjisi üretiminde rekor
kırdığını duyurdu. Bugün Euro Bölgesi TÜFE verisi takip edilecek.
Endeks için 12.971 – 13.094 – 13.321 seviyeleri direnç, 12.620 –
12.393 – 12.270 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,285.67

  13,106.33  

 12,993.67   

12,881.00    

 12,701.67   

  12,522.33  

   12,409.67
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Dow Jones Yakın Vade

Wall Street endeksleri haftanın ilk işlem gününde geriledi. Yeni
işlem gününde ABD’de vadeli işlemlerde sınırlı yükselişler etkili
oluyor. Seansa pozitif ivmede başlayan endekslerde, geçen yıla
göre gerileyen banka karları ve büyümeye ilişkin endişelerin tekrar
gündeme gelmesiyle kazanımlar seans içinde geri verildi. Bugün
Fed üyelerinden gelecek olan açıklamalar takip edilebilir. ABD
tarafında takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. 31.466 – 31.871
– 32.129 direnç, 30.802 – 30.544 – 30.139 destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,125.33

  31,869.67  

 31,458.33   

31,047.00    

 30,791.33   

  30,535.67  

   30,124.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 endeksinde on bir sektörden sekizi günü kayıpla
sonlandırdı. Sağlık %2,15, altyapı %1,4, iletişim hizmetleri %1,1
endeksi aşağı çeken sektörler oldu. Enerji sektörü %2 primle en çok
yükselen sektör oldu. Yeni günde, vadeli endekslerde sınırlı
yükseliş gözlenirken Apple’ın işe alımları yavaşlatacağı yönündeki
haberler ekonomik görünüme dair endişeyi artırırken küresel
piyasalarda risk iştahını baskılıyor. 3.890 – 3.944 – 3.979 direnç,
3.802 – 3.766 – 3.713 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,939.08

  3,919.92  

 3,888.33   

3,856.75    

 3,837.58   

  3,818.42  

   3,786.83

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 19 Temmuz 2022

Brent Petrol

Küresel piyasalarda yaşanan resesyon endişelerinin etkisi, petrol
fiyatları üzerinde de baskı yaratıyor. ABD Başkanı Biden'ın Orta
Doğu ziyareti sırasında S. Arabistan ek üretim kararı açıklaması
yapılmıştı. Ancak bu karara dair net bir tarih verilmediği gibi bir
taahhütte de bulunulmadığı görülüyor. Bu da arz sıkıntısının devam
edebilme ihtimalini güçlendirdiği için fiyatları baskılıyor. Çin'de
salgınla ilgili endişeler sürüyor. Artan vaka sayıları tedirgin edici ve
bu durum petrol talebini azaltabilir beklentisini arttırıyor. Çin petrolde
en büyük ithalatçı konumda olduğu için petrol fiyatlarının seyrini
etkiliyor. Brent petrol için bu gelişmeler izlenmeli. Brent petrol için
108.24 $ – 110.86 $ – 115.26 $ seviyeleri direnç, 101.22 $ – 96.82
$ – 94.20 $ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.60

  108.26  

 106.89   

105.52    

 103.17   

  100.83  

   99.46

USD/JPY

USDJPY, perşembe günü açıklanacak olan Japonya Merkez
Bankası (BoJ) kararını bekliyor. BoJ’un politika denge faizini -%0,1,
10 yıllık getiri hedefini de %0’da tutması bekleniyor. Japonya
Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, sürdürülebilir enflasyon
için siyasi ve piyasa baskılarına karşı kararlı olduğunu belirtti.
Bugün için Japon Yeni’ni hareketlendirecek önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Teknik açıdan bakıldığında, USDJPY paritesinin,
haftaya negatif başlayan dolar endeksine paralel olarak satıcılı bir
seyir izlediği görülüyor. Parite için 138,50 – 138,88 -
139,19 seviyeleri direnç, 137,82 – 137,51 – 137,14 seviyeleri ise
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   137.88

  137.22  

 136.65   

136.08    

 135.42   

  134.76  

   134.19
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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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