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Son günlerde küresel risk iştahı ve riskli varlıklarda toparlanma
eğilimi öne çıkarken, resesyon endişeleri gündemdeki yerini ve
önemini korumaya ediyor. Yarın ECB’nin faiz kararı ile önümüzdeki
hafta gerçekleşecek Fed toplantısı kısa vadede fiyatlamaları
şekillendirecek önemli gelişmeler arasında yer almaktadır. Bu süreç
içerisinde ekonomik veri akışları ve ABD’de açıklanan finansal
sonuçlar da yakından takip edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       

•    10:00 Türkiye – Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta
•    17:00 Euro Bölgesi – Tüketici Güven Endeksi Önem: Yüksek

Türkiye

Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku Mayıs'ta
2021 sonuna göre %10,6 oranında artarak 134,5 milyar dolara
yükseldi. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi
kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç
stoku Mayıs ayı itibariyle 182,3 milyar dolar oldu. Böylelikle kısa
vadeli borç stoku zirve seviyelerde seyretmeye devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı
İbrahim Reisi başkanlığında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği
Konseyi'nin 7'nci Toplantısı tamamlandı. Toplantının ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak basın
toplantısı düzenledi. Görüşmeye ilişkin Türkiye ile gaz anlaşmasını
yenilemeyi ele aldıklarını ifade etti. Yurt içinde bugün tüketici
güveninin açıklanması bekleniyor.
Euro Bölgesi

Euro Bölgesinde dün TÜFE verisi beklentilere paralel gerçekleşti.
Bugün Almanya TÜFE verisi yakından takip edilecek. Küresel
piyasalar yarın gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısına
odaklanırken bankanın 50 baz puan faiz artırımını değerlendireceği
konuşuluyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, 25 baz
puan artış yapmayı planladıklarını fakat daha büyük artışları da
değerlendirdiklerini belirtmişti. Piyasalarda hafta başında Avrupa
Merkez Bankasının 50 baz puanlık artırım ihtimali %35 olarak
fiyatlanırken bu oran dün %60’a yükseldi. Öte yandan Euro Bölgesi
piyasaları, eylül toplantısında 100 baz puan faiz artırımı ihtimalini de
fiyatlamaya başladı. Avrupa Merkez Bankası’nın agresif hamleleri
Euro’nun yükselişini destekleyebilir.

ABD

ABD’de salı günü yayımlanan verilere göre, konut piyasası haziran
ayında güçlülüğünü korudu ve ev başlangıçları ile yapı izinleri
Mayıs’taki seviyelere göre çok küçük bir düşüş yaşadı. İnşaat
maliyetlerinin artması ve ev kredi faizlerindeki artışın alım gücünü
zayıflatması sonucunda, iki figür de mayıs ayında son altı ayın en
düşük seviyelerine gerilemişti. Öte yandan, Bank of America'nın
Baş Yatırım Stratejisti, önümüzdeki haftalarda hisse senetlerinde bir
ralli görülmesini beklediğini açıkladı. Stratejist Michael Hartnett,
BofA'nın temmuz ayı Fon Yöneticisi Anketi'nden elde edilen
sonuçların karamsar olduğunu ifade etti. Küresel büyüme
beklentileri tüm zamanların en düşük seviyesindeyken, resesyon
beklentisi Mayıs 2020'den bu yana en yüksek düzeye ulaşmış
durumda. Bugün ABD tarafında birincil veri olarak ham petrol
stokları takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.5905 0.17 0.92 31.24
EURTRY 17.9994 0.23 2.68 19.16
EURUSD 1.0233 0.05 1.73 -10.04
GBPUSD 1.2000 0.03 0.94 -11.32
USDJPY 138.26 0.04 0.60 20.12

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.8063 18.62 31.87 351.62
Dolar Endeksi 106.6430 -3.00 -157.90 1,097.30
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,952.25 0.37 3.88 -16.94
DAX Yakın Vade 13,354.00 0.38 4.82 -15.78
Dow Jones Yakın
Vade 31,890.00 0.31 3.68 -11.97

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,707.08 -0.27 -1.66 -6.70
Gram Altın 965.43 -0.03 -0.75 23.62
WTI 98.85 -1.36 4.85 30.88
BRENT 102.44 -1.31 4.50 31.72
Bakır 3.30 1.43 -1.41 -25.50

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.8800 -52.00 -93.00 18.00
Türkiye 10 Yıllık 18.8100 -10.00 -16.00 -551.00
ABD 10 Yıllık 3.0260 0.10 9.10 151.20
ABD 2 Yıllık 3.2340 -1.20 8.10 250.40
Almanya 10 Yıllık 1.2730 -0.30 13.00 145.00
Almanya 2 Yıllık 0.6350 0.40 18.30 126.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1336 0.22 1.18 7.40
USDIDR 14,986.00 0.18 -0.26 5.22
USDTRY 17.5868 0.15 0.90 31.22
USDRUB 55.6250 -1.55 -4.87 -25.72
USDBRL 5.4142 -0.03 0.40 -2.82
USDCNY 6.7532 0.12 0.51 6.25
USDMXN 20.5358 0.08 -0.98 0.07
USDCZK 23.9450 -0.04 -1.18 9.43
USDHUF 389.6430 0.05 -4.59 20.00
USDPLN 4.6474 0.02 -3.22 15.19
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde haziranda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki
artışın etkisiyle %8,6 seviyesine ulaştı. Avrupa Merkez Bankası
Başkanı C. Lagarde'ın, henüz tamamlanmamış yeni kriz aracını bu
haftaki faiz toplantısına yetiştirilmesi için çaba sarf ettiği belirtildi.
Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası'nın yarın gerçekleşecek
toplantıya ilişkin faiz kararı ön plandayken, bankanın 50 baz puanlık
faiz artışını değerlendirmeye alabileceğinin belirtilmesi ile paritede
1,0269 seviyesi test edildi. ABD’de konut başlangıçları %2,0
düşüşle 1,559 milyona geriledi. Ülkede inşaat izinleri %0,6 düşüşle
1,685 milyona düştü. Paritede 1.0289 – 1.0354 – 1.0439 direnç
seviyeleri olarak öne çıkarken, devamında 1.0140 – 1.0055 –
0.9999 izlenen destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0349

  1.0271  

 1.0229   

1.0187    

 1.0108   

  1.0030  

   0.9988

GBP/USD

GBPUSD paritesi, güçlü seyrini bugün de sürdürüyor. İngiltere
enflasyon verisi TSİ 09:00'da açıklandı. Veri yıllık bazda, %9,4
olarak açıklanırken piyasa beklentisini aştı. Ekonomistler ülke
enflasyonunun Haziran’da yıllık bazda %9,3 yükselmesini
bekliyordu. Dün %3,8 olarak gerçekleşen İngiltere işsizlik oranı,
piyasada İngiltere Merkez Bankası’nın sıkılaştırma beklentisi artırdı.
ABD’de ise Fed üyelerinin 100 baz puan yerine 75 baz puan faiz
artışı değerlendirdiklerini söylemesiyle risk iştahı toparlandı. Dolar
endeksinde geri çekilmeler gözlemleniyor. Parite için veri akışı ve
İngiltere siyasi gündemi takip edilebilir. GBPUSD için 1.2053–
1.2109 – 1.2174  seviyeleri direnç, 1.1933 – 1.1868 – 1.1812
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2223

  1.2140  

 1.2086   

1.2033    

 1.1949   

  1.1866  

   1.1812

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 20 Temmuz 2022

USD/TRY

Fed’e ilişkin 100 baz puan faiz artırım endişelerinin yatışmasına
bağlı olarak doların cuma gününden itibaren küresel çapta değer
kaybettiği görülüyor. ECB’nin bu haftaki toplantısında 50 baz
puanlık faiz artırımını gündeme alabileceğine dair çıkan haberlerle
euro güç kazanırken, dolar endeksi düşüş gösterdi. Dolar dünkü
fiyatlamalarda diğer para birimleri karşısında değer kaybederken,
Türk Lirası’nda zayıf görünümün etkisini sürdürdüğü takip edildi.
Dolar/TL kuru dün de yukarı yönlü seyrini sürdürerek 2022 yılı
zirvelerini yeniledi. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile
ABD’de mevcut konut satışları verisi takip edilecektir. Bu sabah
yataya yakın bir seyrin etkili olduğu Dolar/TL, saat 08:40 itibariyle
17,56’lı seviyelerden, dolar endeksi ise 106,54 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.4581

  17.3923  

 17.3328   

17.2733    

 17.2075   

  17.1417  

   17.0822

EUR/TRY

Avrupa cephesinde dün Euro Bölgesi’nin haziran ayı enflasyon
rakamları takip edildi. Euro Bölgesi'nde haziranda yıllık enflasyon
enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle %8,6 seviyesine ulaştı. ECB C.
Lagarde'ın, henüz tamamlanmamış yeni kriz aracını bu haftaki faiz
toplantısına yetiştirilmesi için çaba sarf ettiği belirtildi. Diğer yandan
ECB’nin yarın gerçekleşecek toplantıya ilişkin faiz kararı ön
plandayken, bankanın 50 baz puanlık faiz artışını değerlendirmeye
alabileceğinin belirtilmesi ile euroda değer kazancı öne çıktı. Yurt
içinde vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi
kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç
stoku Mayıs ayı itibariyle 182,3 milyar dolar oldu. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 17,97’li 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

Yarın Avrupa Merkez Bankasının(ECB) faiz kararı gündemde
olacaktır. Öncesinde beklentiler 25-50 baz puan şeklinde fiyatlara
yansıtılmaya başlandı. Euro'nun bu beklentiler karşısında sınırlı da
olsa değerlenme çabası, Dolar endeksinin de 108,00 puan
üzerinden yerini 106,00 puanlara doğru bırakmasına neden oldu.
Dolar endeksi bu sabah 106,50 çevresinde işlem görüyor. Dolardaki
sınırlı gevşeme, emtialar açısından olumlu olmasına karşın ons
altında etkisi sınırlı kalmış gözüküyor. Ons altında hala kararsızlık
ve zayıf seyirler devam ediyor. Bugün içinde olası bir durum
olmadıkça bu hareketini koruyabilir. Ancak yarın ECB'nin faiz kararı
ons altın açısından da önemli olacaktır. Ons altın için 1718 $ – 1724
$ – 1731 $ seviyeleri direnç, 1705 $ – 1698 $ – 1692 $ 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

Almanya hisse senetleri yeni haftaya yükselişle başlayarak günü
%2,69 yukarıda tamamladı. Bugün Almanya enflasyon verisi
yakından takip edilecek. Piyasa beklentisi enflasyonun Haziran’da
%1,3 artış gösterdiği yönünde. Öte yandan yarın gerçekleşecek
Avrupa Merkez Bankası toplantısı da önem arz ediyor. Avrupa
Merkez Bankasının 25 baz puanlık artırımına kesin gözle bakılırken
son günlerde piyasalar 50 baz puanlık artışı fiyatlamaya başladı.
Avrupa Merkez Bankası’nın şahin tonu Avrupa endekslerini ve
Euro’yu destekleyebilir. Endeks için 13.345 – 13.418 – 13.583
seviyeleri direnç, 13.123 – 13.011 – 12.878 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

Küresel piyasalarda haftanın ikinci işlem gününde ABD Merkez
Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla
yetineceğine ilişkin beklentilere paralel gözlemlenen pozitif seyir,
ABD'de teknoloji devi Apple'ın gelecek yıl işçi sayısını azaltabileceği
ve şirket karlılığının düşebileceğine yönelik haberlerle sekteye
uğradı. Ülkede dört büyük olarak adlandırılan bankalardan son
ikisinin bilançolarından gelen sonuçlarda piyasa hissiyatı üzerinde
etkili oldu. Gelir raporu sezonu devam ederken, NYSE borsasının
kapanışıyla Dow Jones %2,43 arttı ve 1 ayın en yüksek seviyesini
gördü. 32.095 – 32.374 – 32.907 direnç, 31.283 – 30.750 – 30.471
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,892.67

  32,368.33  

 32,079.67   

31,791.00    

 31,266.67   

  30,742.33  

   30,453.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD tarafında şirketlerin bilanço açıklamaları etkili olmaya devam
ediyor. Geçtiğimiz gün Apple tarafından faaliyet giderleri hakkında
olumsuz görünüm ve işçi sayısını azaltacağı hakkında yapılan
olumsuz açıklamalar negatif hissiyat yaratsa da, endekslerde
toparlanma ikinci güne taşınıyor. S&P 500 endeksinde dünkü
seansta 11 sektörün tamamında primler görülürken. İletişim sektörü
%3,64 yükselişle en çok yükselişi kaydeden sektör oldu. İletişim
sektörünü, Bilgi Teknolojileri ve Finans sektörü %3,07 yükselişle
takip etti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise
sınırlı yükselişle başlıyor. 3.983 – 4.022 – 4.097 direnç, 3.870 –
3.795 – 3.756 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
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Brent Petrol

Küresel piyasalarda risk iştahının toparlanması ve güçlü seyrediyor
olması, petrol fiyatlarının da yukarı yönlü hareketini destekliyor.
Brent petrolde 100,00$ seviyesinin üzerinde seyirler izleniyor. Dolar
endeksinin son günlerde aşağı yönlü seyrediyor olması, petrol
fiyatları üzerinde de baskının azalmasını sağlamış gözüküyor.
Petrol için ana hikayede, arz-talep dengesizliği devam ediyor. Bu da
fiyatların bir süre daha geri çekilmelerde sınırlı kalmasını ve
yükselişin sürmesine neden olabilir. Bugün için DOE tarafından
resmi petrol stokları açıklanacak. Stoklardaki azalış/artış fiyatlarda
sınırlı bir etki yaratıyor. Brent petrol için 108.61 $ – 110.10 $ –
112.62 $ seviyeleri direnç, 104.60 $ – 102.08 $ – 100.59 $
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.60

  108.26  

 106.89   

105.52    

 103.17   

  100.83  

   99.46

USD/JPY

Japonya, daha az güvercin bir merkez bankasının işareti olarak
yeni Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerini seçti.
Japonya hükümeti salı günü yaptığı açıklamada, parasal
gevşemenin yan etkileri konusunda uyarıda bulunan bir ekonomist
olan Hajime Takata'yı ve bankacı Naoki Tamura'yı Japonya Merkez
Bankası'nın yönetim kurulu üyesi olarak atayacağını belirtti.
Perşembe günü açıklanacak olan Japonya Merkez Bankası politika
kararlarını bekleyen USDJPY paritesinde birkaç günlük düşüşün
ardından yeni günde yukarı yönlü tepki alımları gözlemleniyor.
Parite için 138.59 – 139.00 – 139.60 seviyeleri direnç, 137.58 –
136.97 – 136.57 seviyeleri 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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