
Forex Bülten 21 Temmuz 2022

Piyasa Gündemi

Bugün küresel piyasaların gözü ECB toplantısından çıkacak faiz
artırım kararında olacaktır. Son günlerde ECB’nin 50 baz puan faiz
artırımına gideceğine dair beklentiler güç kazanırken, ECB’nin faiz
kararı ve ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları risk iştahının seyri
üzerinde etkili olacaktır. Yurt içinde ise bugün TCMB toplantısı takip
edilecektir. TCMB’nin son toplantılarda olduğu gibi bu toplantısında
da faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek politika faizini %14,00
olarak koruması öngörülüyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    14:00 TCMB Faiz Kararı Önem: Yüksek
•    15:15 ECB Faiz Kararı Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tüketici güven
endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi temmuzda aylık
bazda %7,4 artışla 68 değerini aldı. Diğer yandan dün açıklanan
yurt dışı üretici fiyatlarında artış yeniden ivme kazandı. Verilere
göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi haziran ayında yıllık %110,7
artışla endeks tarihinin en hızlı yükselişini kaydetti. TCMB net
rezervi 8 Temmuz haftasında 6,1 milyar dolara geriledi. Böylelikle
net rezervlerde Nisan 2002'den bu yana en düşük seviye izlendi.
Brüt rezervler de 100 milyar doların altına geriledi. Amme
alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun kapsamında amme
alacaklarına uygulanmakta olan tecil faizi %15'ten %24'e çıkarıldı.
Yurt içinde bugün TCMB’nin kararı ve metinde verilecek mesajlar
günün öne çıkan başlığı olacak.

Euro Bölgesi

Rusya gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattının bakım
çalışmaları ardından tekrar dağtıma başlaması Euro Bölgesi
piyasalarını rahatlattı. Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan gaz akışının
kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı
kapsamında bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15
azaltmalarını talep etmişti. Şimdi ise gözler bugün saat 15:15’te
açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararında. Yatırımcılar 25
baz puanlık artışa kesin bakarken son günlerde 50 baz puanlık
artışa dair beklentiler yükseldi. 50 baz puanlık artış beklentileri
gündeme gelirken Euro ve Avrupa endeksleri artan risk iştahı ile
değer kazandı.

ABD

ABD piyasalarında açıklanan şirket bilançolarının şirketlerin büyük
kısmının beklentilerin üzerinde karlılık açıklaması sebebiyle pozitif
bir seyir izleniyor. Resesyon ve stagflasyon endişeleriyle düşen risk
iştahı, açıklanan güçlü bilançolardan destek buluyor. Dün en son
Tesla gelir raporu paylaştı ve şirketin geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde
geçen yılın aynı dönemine kıyasla %42 artarak 16,9 milyar dolara
yükseldi. Öte yandan dün açıklanan verilere göre, ABD'de ikinci el
konut satışları, haziranda aylık bazda %5,4 azalışla Haziran
2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, medyan konut
fiyatları 416 bin dolarla rekor tazeledi. Bugün birincil veri olarak
işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Philadelphia Fed
imalat endeksi takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.5912 -0.07 0.83 31.25
EURTRY 17.9930 0.39 2.97 19.11
EURUSD 1.0228 0.50 2.07 -10.09
GBPUSD 1.1994 0.13 1.43 -11.37
USDJPY 138.25 0.01 -0.50 20.11

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 17.9388 13.25 35.62 364.88
Dolar Endeksi 106.7280 -35.70 -187.30 1,105.80
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,972.00 0.24 4.71 -16.53
DAX Yakın Vade 13,340.00 0.52 6.64 -15.87
Dow Jones Yakın
Vade 31,925.00 0.23 4.32 -11.87

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,692.84 -0.23 -0.99 -7.48
Gram Altın 957.37 -0.33 -0.17 22.59
WTI 98.89 -0.50 5.52 30.93
BRENT 102.74 -0.26 5.42 32.11
Bakır 3.30 -0.66 1.02 -25.53

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.2000 -68.00 -167.00 -50.00
Türkiye 10 Yıllık 17.5300 -128.00 -144.00 -679.00
ABD 10 Yıllık 3.0310 -0.10 7.00 151.70
ABD 2 Yıllık 3.2300 -0.80 9.80 250.00
Almanya 10 Yıllık 1.2590 0.50 8.50 143.60
Almanya 2 Yıllık 0.6090 0.50 12.60 123.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.1009 -0.27 -0.38 7.20
USDIDR 14,997.50 0.20 -0.30 5.30
USDTRY 17.5912 -0.07 0.83 31.25
USDRUB 54.9250 -0.14 -5.75 -26.65
USDBRL 5.4718 0.03 0.87 -1.79
USDCNY 6.7583 0.04 0.03 6.33
USDMXN 20.5197 -0.14 -1.39 -0.01
USDCZK 24.0000 -0.43 -1.69 9.68
USDHUF 390.3100 -0.31 -3.63 20.20
USDPLN 4.6623 -0.54 -3.04 15.56
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi'nde cari açık nisan ayındaki 3,91 euro seviyesinden
mayıs ayında 4,49 milyar euro’ya yükselerek artış kaydetti.
Rusya’ya uygulanan yaptırımların artırdığı enerji maliyetlerinin etkisi
cari denge rakamlarında hissedildi. ABD’de haziran ayına ait
mevcut konut satışları %5,4 gerileyerek düşüşünü sürdürdü. Bugün
gerçekleşecek ECB toplantısı günün öne çıkan başlığı olarak öne
çıkarken, toplantı sonrası ECB Başkanı C. Lagarde’ın basın
toplantısında vereceği mesajlar önemli olacak. Bankanın 50 baz
puanlık faiz artışını değerlendirmeye alabileceğine ilişkin beklentiler
ile toparlanan paritede yüksek volatilite söz konusu olabilir. Paritede
1,0250 – 1,0320 ve 1,0368 direnç seviyeleri olarak öne çıkarken,
geri çekilmelerde 1,0132 – 1,0085 – 1,0015 izlenen destek
noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0349

  1.0271  

 1.0229   

1.0187    

 1.0108   

  1.0030  

   0.9988

GBP/USD

GBPUSD paritesi, artan risk iştahı ile gerileyen dolar endeksi
sayesinde yükselişine devam ediyor. Dün açıklanan İngiltere
enflasyonu %9,4 ile 40 yılın rekorunu kırdı ve İngiltere Merkez
Bankası’nın ağustos toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı
beklentilerini güçlendirdi. Yetkililer aralık ayından bu yana faizleri
beş kez artırarak yüzde 1,25 seviyesine yükseltirken para piyasaları
yıl sonuna dek faizlerin yüzde 3’e ulaşmasını bekliyor. Rus gazını
Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattının bu sabah dağıtıma
başlaması piyasalardaki olumlu havayı destekliyor.  GBPUSD için
1.2026 – 1.2073 – 1.2110 seviyeleri direnç, 1.1942 – 1.1905 –
1.1858 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

Doların bu hafta içerisinde küresel çapta bir miktar zayıflama
kaydetmesine karşın Türk Lirası’nın zayıf seyrini sürdürdüğü
izlenirken, Dolar/TL kurunda sınırlı yükseliş eğilimi dün de devam
etti. Bugün yurt içinde TCMB toplantısı ile yurt dışında ECB
toplantısı oldukça kritik olacak. TCMB’nin faiz oranlarında
değişikliğe gitmesi beklenmezken, ECB’nin alacağı faiz artırım
kararı Euro/dolar paritesi ve risk iştahı üzerinde belirleyici olacaktır.
Doların küreseldeki hareketinin Türk Lirası’na yansıması takip
edilecektir. TCMB ve ECB toplantıları sonrasında kur cephesinde
volatilitenin yüksek seyredebileceği dikkate alınmalıdır. Bu sabah
yataya yakın bir seyrin etkili olduğu Dolar/TL, saat 08:40 itibariyle
17,58’li seviyelerden, dolar endeksi ise 106,76 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.4581

  17.3923  

 17.3328   

17.2733    

 17.2075   

  17.1417  

   17.0822

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da haziran ayında
üretici fiyat endeksi aylık bazda %0,6 yıllık bazda ise %32,7
seviyesinde açıklandı. Euro Bölgesi'nde cari açık nisan ayındaki
3,91 euro seviyesinden mayıs ayında 4,49 milyar euro’ya
yükselerek artış kaydetti. Yurt içinde tüketici güven endeksi
temmuzda aylık bazda yüzde 7,4 artışla 68 değerini aldı. Diğer
yandan dün açıklanan yurt dışı üretici fiyatlarında artış yeniden
ivme kazanarak haziran ayında yıllık %110,7 artışla endeks tarihinin
en hızlı yükselişini kaydetti. Bugün içerde TCMB’nin toplantısı,
Avrupa cephesinde ise ECB’nin kararı ve karar sonrası verilecek
sinyaller fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Euro/TL kuru bu
sabah 08:30 saatlerinde 17,96’lı 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

Bu haftanın en önemli gündemi olarak görülen Avrupa Merkez
Bankasının(ECB) faiz kararı bugün açıklanacak. Piyasalar,
ECB'den 25 baz puanlık bir faiz artışı bekliyor. Ancak son günlerde
bu 50 baz puan olarak da konuşuluyor. Dolayısıyla fiyatlara 25-50
baz puanlık faiz artış beklentileri dahil edildi. ECB'nin faiz kararı
sonrasında karar metnindeki tonlamaya bakılacak. Haziran ayı
metniyle kıyaslanacak ve enflasyon konusundaki vurgulamalar ön
plana çıkacaktır. Bunların ardından ECB Başkanı Lagarde'ın basın
açıklaması takip edilecek. Lagarde için soru-cevap kısmı zor
geçebilir. ECB Başkanının piyasaya vereceği mesajlar önemli
olacaktır. Ons altın içinde hareketli bir gün olabilir. Ons altında
1709$ - 1723$ - 1732$ direnç noktaları, 1687$ - 1679$ - 1665$
destek noktaları 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 güne alıcılı başlarken kapanışta geriledi.
DAX endeksi günü %0,2 aşağıda tamamladı. IMF, Alman ekonomisi
için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 1,2'ye
indirirken, Mayıs ayında yayınladığı raporda yüzde 2'nin biraz
üzerinde olan 2023 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 0,8'e
düşürdü. Öte yandan, Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1
borusunun bakımın ardından dağıtıma başladığı bildirildi. Bugün
saat 15:15’te açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı
yakından takip edilecek. Endeks için 13.352 – 13.507 – 13.628
seviyeleri direnç, 13.076 – 12.956 – 12.800 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

ABD'de endeksler günü teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle
tamamladı. Küresel resesyon ve enflasyon endişeleri yerini
açıklanan bilançolar nedeniyle hisse ve sektör bazlı
değerlendirmelere bıraktı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,15
artışla 31.874 bandına yükseldi. ABD Merkez Bankası'nın
temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin
beklentilerin devam etmesi ve dolar endeksi de düşüş eğiliminin
devam etmesi de piyasalardaki söz konusu pozitif seyri destekliyor.
ABD vadeli endeksleri merkez bankası kararlarının yoğunlaştığı
yeni güne sınırlı yükselişle başlıyor. 31.981 – 32.160 – 32.341
direnç, 31.621 – 31.440 – 31.261 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,374.00

  32,177.00  

 32,015.00   

31,853.00    

 31,656.00   

  31,459.00  

   31,297.00

S&P 500 Yakın Vade

Küresel piyasalarda ABD'de devam eden bilanço döneminde şirket
kârlılıklarının beklentileri geride bırakmasıyla pozitif bir seyir
izleniyor. Bir süredir varlık fiyatları üzerinde etkili olan küresel
resesyon ve enflasyon endişeleri yerini açıklanan bilançolar
nedeniyle hisse ve sektör bazlı değerlendirmelere bıraktı. ABD'de
açıklanan şirket bilançolarında şirketlerin büyük kısmının
beklentilerin üzerinde karlılık açıklaması, sıkılaştırıcı para politikaları
ve enflasyonun, şirket karlılıkları üzerinde korkulduğu kadar etkili
olmadığını gösterdi. Çarşamba seansında, Bilgi Teknolojileri %1,56
yükselişle en çok primlenen sektör olurken pozitif görünümünü ikinci
güne taşıdı. Enerji sektörü ise %1,02 yükseliş kaydederek seansta
ikinci sırada yer aldı. 3.980 – 4.006 – 4.0035 direnç, 3.925 – 3.896
– 3.870 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

Petrol fiyatları yeni güne hafif satıcılı başladı. Küresel piyasalarda
bu sabah risk iştahı pek güçlü değil. Borsalarda da yatay seyirler
izleniyor. ABD Hazine Bakan Yardımcısı yapmış olduğu
açıklamasında, Rus petrolüne fiyat sınırı getirilmesi konusunda bir
anlaşmaya aralık ayına kadar varılmasını beklediklerini belirtti. Rus
petrolüne getirilecek fiyat sınırlamasının küresel enerji fiyatlarının
düşürülmesine yardımcı olacağını öngördüklerini de ekledi. Rusya
olası böyle bir durumla karşılaşılması durumunda zararına satış
yapmayacağını, petrol ihracatını durduracağını söylüyor. Rusya ile
ilgili bu gelişmeler, yakından izleniyor. Brent petrol için 105,35$ -
104,02$ - 102,98$ destek noktaları olurken, yukarıda 107,72$ -
108,76$ ve 110,09$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.60

  108.26  

 106.89   

105.52    

 103.17   

  100.83  

   99.46

USD/JPY

Japonya’da, Covid-19 vakalarında son günlerde yaşanan patlama
ile salgında 7. dalga endişesi büyürken, günlük vaka sayısında
rekor kırıldı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin
verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 152 bin 535 yeni
enfeksiyon doğrulandı. Bunun yanı sıra, Japonya Merkez Bankası
(BoJ) dün faiz kararımı açıkladı ve faiz oranında değişikliğe gitmedi.
Gösterge faiz oranının -%0,10 olarak kalmasına karar verildi.
Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi. BoJ en
son 2016 yılı Ocak ayında faizi %0,0-0,10 aralığından bugünkü eksi
seviyesine çekmişti. Parite için 138,45 – 138,64 – 138,92 seviyeleri
direnç, 137,98 – 137,70 – 137,51 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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