
Forex Bülten 22 Temmuz 2022

Piyasa Gündemi

TCMB dünkü toplantısında piyasa beklentilerine paralel faiz
oranlarında bir değişime gitmedi. ECB ise temmuz ayı toplantısında
50 baz puan faiz artırımına gitmesine karşın ilerleyen döneme ilişkin
ECB’nin net bir yol haritası ortaya koymaması piyasalarda
dalgalanmalara yol açtı. Bugün Avrupa ve ABD’de açıklanacak
öncü PMI rakamları resesyon endişelerinin gündemdeki yerini
koruduğu mevcut konjonktürde piyasaların yakın takibinde olacaktır.
 
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    11:00 Euro Bölgesi – İmalat/Hizmet Öncü PMI Önem: Yüksek
•    16:45 ABD -  İmalat/Hizmet Öncü PMI Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB dün piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde değişikliğe
gitmedi. TCMB karar metninde makro ihtiyati tedbirlerin kararlılıkla
uygulanacağı, gerekirse ilave tedbirlerin devreye alınacağı belirtildi.
Metinde “Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve
likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının
etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.”
denildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin
toplantısında Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji
tasarrufuna yönelik önlemler en üst seviyede alınırken ülkemizde de
enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette yönlendirilmesine
karar verildiği duyuruldu. Ayrıca Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza
töreni bugün 16:30’da İstanbul'da yapılacak. Açıklanacak önemli
veri akışı bulunmazken, gündem dair gelişmeler takip edilecek.

Euro Bölgesi

Dün gözler Avrupa Merkez Bankasının faiz kararındaydı. Avrupa
Merkez Bankası, yüksek enflasyona karşı 2011’den beri ilk kez faiz
artışı kararı aldı ve 50 baz puanlık artırım gerçekleştirdi. Kararın
ardından para piyasalarında Eylül için 60 baz puanlık faiz artışı
fiyatlaması görüldü. Karar sonrası basın toplantısında konuşan
Lagarde, eylül ayı için yönlendirmelerinin artık geçerli olmadığını ve
Avrupa Merkez Bankası’nın ay ay karar vereceğini bildirdi. Ayrıca
merkez bankası, krize karşı tahvil aracı olan yeni Aktarım Güvence
Mekanizması'nı da onayladı. 25 baz puanlık artış beklentisine
karşın 50 baz puanlık artışın gerçekleşmesi küresel risk iştahını
destekledi ve euro kayıplarını telafi etti. Bugün bölgede PMI verileri
izlenebilir.

ABD

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre dün yaptığı bir
açıklamayla, ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19'a yakalandığını
ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurdu. Öte yandan dün açıklanan
verilere göre, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kasım ayından bu
yana en yüksek seviyesine ulaştı. Çalışma Bakanlığı’nın
yayımladığı verilere göre 16 Temmuz tarihinde biten haftada işsizlik
maaşı başvuruları 7 bin artarak 251 bine yükseldi. Devam eden
başvurular ise 9 Temmuz tarihinde sona eren haftada 51 bin artışla
Kasım ayından bu yana en büyük yükselişi kaydederek 1,38
milyona ulaştı. Bugün ABD tarafında PMI verileri, birincil veri olarak
takip edilebilir.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.7314 0.10 1.90 32.29
EURTRY 18.0667 -0.31 2.95 19.60
EURUSD 1.0189 -0.40 1.08 -10.43
GBPUSD 1.1958 -0.38 0.75 -11.64
USDJPY 137.92 0.41 -0.45 19.82

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.0600 12.12 45.25 377.00
Dolar Endeksi 106.9760 31.00 -100.70 1,130.60
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,982.00 -0.48 3.03 -16.32
DAX Yakın Vade 13,159.00 -0.28 2.33 -17.01
Dow Jones Yakın
Vade 31,938.00 -0.22 2.21 -11.84

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,716.73 -0.10 0.53 -6.17
Gram Altın 978.61 -0.02 2.43 25.31
WTI 96.98 0.90 2.86 28.40
BRENT 100.97 0.75 2.88 29.84
Bakır 3.31 1.07 2.55 -25.29

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.2600 6.00 -161.00 -44.00
Türkiye 10 Yıllık 17.4300 -10.00 -148.00 -689.00
ABD 10 Yıllık 2.9010 2.00 -2.30 138.70
ABD 2 Yıllık 3.1420 4.20 1.40 241.20
Almanya 10 Yıllık 1.2230 0.20 9.30 140.00
Almanya 2 Yıllık 0.6520 0.20 19.90 128.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.0607 0.20 -0.08 6.95
USDIDR 15,023.00 0.07 0.18 5.48
USDTRY 17.7314 0.10 1.90 32.29
USDRUB 56.5250 -3.38 -0.83 -24.52
USDBRL 5.4993 0.01 1.68 -1.29
USDCNY 6.7632 -0.05 0.09 6.41
USDMXN 20.6877 0.32 0.76 0.81
USDCZK 24.0701 0.43 -0.88 10.00
USDHUF 391.0220 0.52 -1.64 20.42
USDPLN 4.6760 0.41 -1.36 15.90
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Euro/Dolar

ECB yükselen enflasyonla mücadele etmek için 2011'den bu yana
ilk kez faiz artışı kararı alarak 50 baz puanlık beklentilerin üzerinde
artışa gitti. ECB krize karşı tahvil aracı olan yeni Aktarım Güvence
Mekanizması'nı da onayladı. C. Lagarde eylül ayı için de önceki
sözlü yönlendirmenin artık geçerli olmadığını ay ay karar
verileceğini, ekonomi faaliyetlerinin yavaşladığını ve enflasyonun bir
süre daha yüksek kalacağını söyledi. ABD’de işsizlik maaşı
başvuruları şirketlerin çalışan çıkartacağını duyurmasıyla kasım
ayından bu yana en yüksek 270 bin seviyesine ulaştı. Kararın
ardından toparlanma kaydeden paritede C. Lagarde’ın açıklamaları
sonrası tekrar zayıflama kaydedildi. Geri çekilmelerde 1,0287 –
1,0345 ve 1,0412 seviyeleri direnç, 1,0163 – 1,0096 ve 1,0038
izlenen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0289

  1.0237  

 1.0140   

1.0043    

 0.9990   

  0.9937  

   0.9840

GBP/USD

GBPUSD paritesi, 1.1950-1.2000 bandında yatay fiyatlanıyor.
İngiltere’deki başbakanlık mücadelesi pariteyi baskılıyor. Avrupa
Merkez Bankası’nın agresif faiz artışıyla enflasyonu dizginlemesine
dair şüpheler, İngiltere Merkez Bankası’nın da beklentileriyle
paritenin yükselişini engelliyor. Bugün İngiltere Perakende Satışları
verisi takip edilecek. İyimser İngiliz verileri, Fed’den şahin
beklentiler ve ABD’nin İngiltere’ye göre kısmen daha iyi temelleri
göz önüne alındığında paritenin baskılanması muhtemeldir. Bugün
PMI verileri de yakından takip edilecek. GBPUSD için 1.12040 –
1.2078 – 1.2153 seviyeleri direnç, 1.1926 – 1.1851 – 1.1813
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2170

  1.2104  

 1.1998   

1.1892    

 1.1826   

  1.1761  

   1.1654
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USD/TRY

TCMB dünkü toplantısında piyasadaki beklentilere paralel faiz
oranlarında bir değişikliğe gitmedi ve politika faizini %14,00 olarak
korudu. TCMB karar metninde küresel çaptaki resesyon
endişelerine dair yer verilen değerlendirme öne çıktı. Temmuz ayı
içerisinde yükseliş eğiliminin etkili olduğu Dolar/TL kuru TCMB
toplantısının takip edildiği günde de yukarı yönlü seyrini sürdürdü.
Bugün yurt içinde önemli bir ekonomik veri akışı bulunmazken,
Avrupa ve ABD’de açıklanacak öncü PMI rakamları yakından
izlenecektir. Verilerin resesyon endişesini artırması, doların güç
kazanmasına ve TL üzerinde baskının sürmesine yol açabilir. Bu
sabah yatay bir seyrin etkili olduğu Dolar/TL, saat 08:40 itibariyle
17,73’lü seviyelerden, dolar endeksi ise 106,97 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.5889

  17.4987  

 17.4364   

17.3740    

 17.2839   

  17.1937  

   17.1314

EUR/TRY

Avrupa’da ECB yurt içinde TCMB’nin toplantısı ön plandaydı. ECB
yükselen enflasyonla mücadele etmek için 2011'den bu yana ilk kez
faiz artışı kararı alarak 50 baz puanlık beklentilerin üzerinde artışa
gitti. ECB krize karşı tahvil aracı olan yeni Aktarım Güvence
Mekanizması'nı da onayladı. Lagarde Eylül ayı için de önceki sözlü
yönlendirmenin artık geçerli olmadığını ECB'nin ay ay karar
vereceğini, ayrıca ekonomi faaliyetlerinin yavaşladığını ve
enflasyonun bir süre daha yüksek kalacağını söyledi. TCMB dün
piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi.
TCMB karar metninde makroihtiyati tedbirlerin kararlılıkla
uygulanacağı, gerekirse ilave tedbirlerin devreye alınacağı belirtildi.
Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde 18,05’li seviyelerden
fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.7124

  17.6526  

 17.5481   

17.4436    

 17.3839   

  17.3241  

   17.2196
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz
kararı takip edildi. ECB beklentilerin üzerinde 50 baz puanlık faiz
artışına gitti. Karar sonrası gelen açıklamalarda, enflasyon verisine
bağlı olarak faiz konusunda karar vereceklerine vurgu yapıldı. ECB
sonrasında da piyasalarda oynaklık görüldü. Ons altında da karar
sonrası yukarı yönlü tepkiler izlendi. Bu sabah ons altında yatay
seyirler var. Bugün için dünya genelinde imalat/hizmetler PMI
verileri açıklanacak. Verilerin etkisi ons altın üzerinde sınırlı kalabilir.
Bu sabah Dolar endeksi (DXY) 106,97 puan çevresinde seyrediyor.
DXY seyri, bugün ons altın açısından izlenebilir. Ons altın için
1732$ - 1746$ - 1772$ direnç noktaları olurken, 1693$ - 1667$ -
1653$ destek noktaları olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,771.52

  1,745.92  

 1,732.20   

1,718.47    

 1,692.88   

  1,667.28  

   1,653.56

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi endeksleri, yatırımcıların Avrupa Merkez
Bankası’nın faiz kararını takip ettiği günde volatil seyretti. Avrupa
Merkez Bankası, yüksek enflasyona karşı 2011’den beri ilk kez faiz
artışı kararı aldı ve 50 baz puanlık artırım gerçekleştirdi. Kararın
ardından para piyasalarında Eylül için 60 baz puanlık faiz artışı
fiyatlaması görüldü. Karar sonrası basın toplantısında konuşan
Lagarde, eylül ayı için yönlendirmelerinin artık geçerli olmadığını ve
Avrupa Merkez Bankası’nın ay ay karar vereceğini bildirdi. Kararın
ardından euro güçlendi. Bugün Almanya PMI verileri yakından takip
edilecek. Endeks için 13.354 – 13.471 – 13.607 seviyeleri direnç,
13.100 – 12.964 – 12.847 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,106.67

  12,979.33  

 12,859.67   

12,740.00    

 12,612.67   

  12,485.33  

   12,365.67
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Dow Jones Yakın Vade

New York borsası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow
Jones endeksi %0,51 artışla 32.036 bandına yükseldi. Enflasyon ve
büyüme odaklı endişelere karşı ABD'de şirket karlılıklarının etkisiyle
endeksler pozitif bir seyir izledi. Açıklanan bilançolar nedeniyle
hisse ve sektör bazlı değerlendirmeler öne çıkmaya devam ediyor.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı
başvurusunda bulunanların sayısı 16 Temmuz ile biten haftada 251
bine çıkarak 8 ayın zirvesine yükseldi. Bu sabah ise Amerikan
vadelileri teknoloji hisseleri öncülüğünde geriliyor. 32.175 – 32.363
– 32.699 direnç, 31.650 – 31.314 – 31.126 destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,719.33

  32,375.67  

 32,191.33   

32,007.00    

 31,663.33   

  31,319.67  

   31,135.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %13'ü ikinci çeyrek bilançolarını
bildirdi. Bu şirketlerin yaklaşık üçte ikisi bilanço beklentilerini aştı.
Seans içerisinde, %1,51 yükselişle sağlık sektörü en çok primlenen
sektör olurken, bilgi teknolojileri sektörü %1,41 yükselişle hafta
başından bu yana yükselişini devam ettirdi. Avrupa Merkez
Bankası’nın gün içerisinde Euro Bölgesi için faiz artırımı kararı
alması da endeksler üzerinde etkili oldu. Piyasaların odağında ise
önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısı bulunuyor. Bu sabah
Amerikan vadelileri teknoloji hisseleri öncülüğünde geriliyor. 4.019 –
4.049 – 4.093 direnç, 3.945 – 3.900 – 3.871 destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,937.00

  3,906.75  

 3,865.25   

3,823.75    

 3,793.50   

  3,763.25  

   3,721.75
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne hafif alıcılı başladı. Suudi Prens ve Rusya
Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesi takip edildi. İki liderin
yapmış olduğu görüşme sonrası yapılan açıklama, 03 Ağustos
tarihinde OPEC toplantısının olduğu ve iki ülke arasında bir sorun
olmadığına dair mesajlar verildi. ABD Başkanı Biden'ın Orta Doğu
ziyareti sonrası yapılan bu görüşme manidar olarak yorumlandı. Bu
hafta, açıklanan haftalık stoklardaki artış, sınırlı da olsa fiyatları
etkiledi. Libya'da bir süre mücbir sebepten üretime ara verilmişti,
son günlerde ise oradaki üretimin artmaya devam ettiği görülüyor.
Bunun da fiyatları etkilediğini gözlemliyoruz. Brent petrol için
106,76$ - 109,41$ - 112,04$ direnç noktaları olurken, 101,48$ -
98,85$ - 96,20$ destek noktaları olarak izleniyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.38

  108.18  

 106.45   

104.72    

 102.53   

  100.33  

   98.60

USD/JPY

Japonya Merkez Bankası dün yayınladığı çeyrek dönem ekonomik
görünüm raporunda artan enerji, gıda ve dayanıklı mal fiyatlarının
etkisiyle Japonya'da tüketici fiyat endeksinde yıllık artışın sürmesini
beklediğini vurguladı. Japonya'da pandeminin, Ukrayna'daki
savaşla birleşince belirsizlik yarattığını da savundu. Öte yandan dün
Japonya'da kritik enflasyon göstergesi Haziran'da yükseliş
kaydederek Japonya Merkez Bankası üzerinde yeni bir baskı
unsuru oldu. Ülkede gıda hariç tüketici fiyatları Haziran'da yıllık
%2,2 arttı. Enerji ve gıda hariç enflasyon aynı dönemde %1'e
yükselerek, %0,9'luk beklentinin üzerinde gerçekleşti.
Paritede 138,37 – 139,41 – 139,95 seviyeleri direnç, 136,79 –
136,25 – 135,21 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.88

  138.82  

 138.13   

137.45    

 136.38   

  135.31  

   134.63
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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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