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Piyasa Gündemi

ABD’de dün açıklanan yeni konut satışları son 2 yılın en düşük
seviyesine inerken, tüketici güveni de beklentilerden daha fazla bir
düşüş kaydetti. Zayıf gelen ekonomik veriler resesyon endişelerini
gündemde tutmaya devam ediyor. Bu akşam sona erecek Fed
toplantısı piyasaların odağında yer alıyor. Fed’in 75 baz puan faiz
artırımına gitmesi beklenirken, faiz kararı ve toplantı sonrasında
verilecek mesajlar risk iştahı ve fiyatlamalar üzerinde belirleyici
olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    21:00 Fed Toplantısı ve Faiz Kararı Önem: Yüksek 
•    21:30 Fed Başkanı Powell’ın Konuşması Önem: Yüksek

Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı bugün İstanbul'daki Milli Savunma
Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan
Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin açılış töreninin yapılacağını
duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Sözcüsü,
Ukrayna’dan tahıl yüklü ilk gemilerin birkaç gün içinde yola
çıkmasının beklendiğini açıklamıştı. Sözcü, BM’nin anlaşmanın
imzalanmasından bu yana sık sık temas kurduğunu belirttiği
tarafların anlaşmaya olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiklerini ifade
etti. Şirketlerin kur korumalı mevduattan (KKM) elde ettiği faiz ve
kâr payları ile diğer kazançlarda kurumlar vergisi istinası süre
uzatıldı. IMF, bu yıl ve gelecek yıl için küresel büyüme tahminlerini
düşürerek, dünya ekonomisinin yakında tam bir resesyonun
eşiğinde olabileceği uyarısında bulundu. Türkiye'ye ilişkin
beklentiler de yukarı yönlü revize edildi. 2022 büyüme beklentisi 1,3
puan artışla %4'e; 2023 beklentisi ise 0,5 puan yükselişle %3,5'e
çıkarıldı.Gündeme dair gelişmeler ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Dün, Euro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılında daralacağını tahmin
eden Credit Suisse, 2022 yılı için GSYH büyüme tahminini
%0,7'den -%0,2'ye indirdi. Banka, 2022 yılında Euro Bölgesi üyeleri
içinde en büyük daralmanın Almanya ve İtalya'da görüleceğini
tahmin etti. Credit Suisse, Euro Bölgesi için 2023 yılı GSYH
büyüme tahminini ise %2,4'ten %2,3'e düşürdü. Öte yandan,
Avrupa’da enerji fiyatları arz endişesi ile yükseldi ve doğal gaz
%20'nin üzerinde artış gösterdi. Almanya ve Fransa'da elektrik
fiyatları rekor kırdı. Kremlin'in Ukrayna konusundaki anlaşmazlık
süreci devam ettiği sürece Avrupa'ya hayati gaz akışını minimum
düzeyde tutacağı belirtildi. Bugün Euro Bölgesi’nde önemli bir veri
akışı bulunmuyor.

ABD

ABD piyasaları büyüme kaynaklı endişelerle baskılanıyor. Dün
ülkede takip edilen Conference Board tüketici güveni 95,7 ile
beklentilerin altında kaldı. Veriler tüketici güveni üzerinde enflasyon
baskısının ağırlaştığına işaret etti. Öte yandan, Uluslararası Para
Fonu (IMF), ABD büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. ABD
ekonomisi için 2022 büyüme tahmini %3,7'den %2,3'e ve 2023
büyüme tahmini %2,3'ten %1,0'e çekilirken dünya ekonomisinin
yakında tam bir resesyonun eşiğinde olabileceği konusunda uyarıda
bulunuldu. IMF, küresel ekonomik görünümün aşağı yönlü olduğunu
ve küçük şokların ABD'de durgunluğa neden olabileceğini belirtti.
Bugün piyasaların gözü Fed kararında olacak. Fed’in bu akşam 75
baz puanlık faiz artırması bekleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.8758 0.08 1.54 33.37
EURTRY 18.1211 0.27 1.11 19.96
EURUSD 1.0138 0.19 -0.39 -10.89
GBPUSD 1.2055 0.20 0.65 -10.92
USDJPY 136.88 -0.05 -0.98 18.92

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.0688 -3.50 26.25 377.88
Dolar Endeksi 107.0010 -7.70 -8.40 1,133.10
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,959.00 0.91 -0.09 -16.80
DAX Yakın Vade 13,151.00 0.42 -0.90 -17.06
Dow Jones Yakın
Vade 31,885.00 0.48 0.10 -11.98

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,719.71 0.13 1.36 -6.01
Gram Altın 988.35 0.25 2.89 26.56
WTI 94.97 0.12 -4.45 25.75
BRENT 99.80 0.05 -3.11 28.33
Bakır 3.42 0.81 3.10 -22.71

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.1700 5.00 -71.00 -53.00
Türkiye 10 Yıllık 17.3600 3.00 -145.00 -696.00
ABD 10 Yıllık 2.7980 -0.60 -23.40 128.40
ABD 2 Yıllık 3.0570 0.80 -18.10 232.70
Almanya 10 Yıllık 0.9400 1.40 -31.40 111.70
Almanya 2 Yıllık 0.3500 0.40 -25.40 97.80

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.9065 -0.19 -1.40 5.98
USDIDR 15,012.00 0.12 0.30 5.41
USDTRY 17.8758 0.08 1.54 33.37
USDRUB 60.3250 0.33 9.68 -19.44
USDBRL 5.3518 -0.02 -2.16 -3.94
USDCNY 6.7615 -0.03 0.08 6.38
USDMXN 20.4295 -0.15 -0.57 -0.45
USDCZK 24.2430 -0.29 0.58 10.79
USDHUF 395.2350 -0.32 0.95 21.72
USDPLN 4.6871 -0.43 -0.01 16.18
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Euro/Dolar

IMF, bu yıl ve gelecek yıl için küresel büyüme tahminlerini
düşürerek, dünya ekonomisinin yakında tam bir resesyonun
eşiğinde olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca bu yıla ilişkin
küresel büyüme tahminini %3,6'dan %3,2'ye indirdi. Raporda
2021'deki geçici toparlanmayı, risklerin gerçekleşmesiyle 2022'de
daha sıkıntılı gelişmelerin izlediği belirtildi. ABD’de haziran ayına ait
yeni konut satışları %8,1 düşüşle 590 bine geriledi. Conference
Board tüketici güveni 95,7 değerini alarak beklentilerin altında kaldı.
Bugün Fed’in toplantısı ve toplantı sonrası Fed Başkanı J.Powell’ın
açıklamaları piyasalarda volatilitenin artış kaydetmesinde etkili
olacaktır. Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede 1.0208 – 1.0300 –
1.0351 seviyeleri direnç, 1.00066 – 1.0015 – 0.9923 seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0210

  1.0155  

 1.0117   

1.0080    

 1.0025   

  0.9969  

   0.9932

GBP/USD

İngiltere'de perakende satış hacimleri, 16 Temmuz'da sona eren 4
haftada geçen yılın aynı dönemine göre %4,1 azaldı. Pazar
araştırma şirketi NielsenIQ'nün verilerine göre her 10 İngilizden 9'u
artan yaşam maliyetleri ile başa çıkmak için harcamalarını giderek
daha fazla kontrol altında tutmaya yöneldi. Hem İngiltere’de hem
ABD’de enflasyon tırmanıyor ve GBPUSD paritesi için bugün
açıklanacak olan Fed’in faiz kararları önem arz ediyor. GBPUSD
paritesine teknik açıdan bakıldığında, on iki haftadır başlayan
yükseliş rallisi sürüyor. Parite için, 1.2093 – 1.2154 – 1.2219
seviyeleri direnç, 1.1966 – 1.1902 - 1.1840 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1965

  1.1921  

 1.1894   

1.1868    

 1.1824   

  1.1779  

   1.1753
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USD/TRY

Dün küresel risk iştahının zayıflamasına bağlı olarak doların küresel
çapta toparlanma kaydettiği görüldü. Temmuz ayı içerisinde yukarı
yönlü bir seyrin etkili olduğu Dolar/TL kuru dün de yükseliş
eğilimini sürdürerek, 2022 yılı zirvelerini yenilemeye devam etti.
 Fed’in 75 baz puan faiz artırımına gitmesi öngörülürken, toplantı
sonrasında verilecek mesajlar da önemli olacak. Faiz kararı ve
verilecek mesajlar küresel risk iştahı ve doların seyri üzerinde
belirleyici olacaktır. Fed toplantısının yanında bugün ABD’de
bekleyen konut satışları ve dayanıklı mal sipariş verileri de
açıklanacaktır. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin etkili olduğu Dolar/TL,
saat 08:45 itibariyle 17,87’li seviyelerden, dolar endeksi ise 106,99
seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.7223

  17.6072  

 17.5037   

17.4001    

 17.2850   

  17.1698  

   17.0663

EUR/TRY

Uluslararası Para Fonu, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini
%3,6'dan %3,2'ye indirdi. Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin
büyüme tahmini %2,8'den %2,6'ye düşürülürken, 2023 yılı tahmini
%2,3'ten %1,2'ye revize edildi. Türkiye'ye ilişkin beklentiler de
yukarı yönlü revize edildi. 2022 büyüme beklentisi 1,3 puan artışla
%4'e; 2023 beklentisi ise 0,5 puan yükselişle %3,5'e çıkarıldı. Yurt
içinde açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler takip edildi. Milli Savunma Bakanlığı, tahıl koordinasyon
merkezinin İstanbul'da bugün açılacağını belirtti. Piyasalarda Fed’in
toplantısı risk iştahı üzerinde etkili olacağından yakından takip
edilecek. Euro/TL kuru bu sabah 08:30 saatlerinde
18,13’lü seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   17.8190

  17.7079  

 17.6287   

17.5496    

 17.4384   

  17.3273  

   17.2481
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XAU/USD

Küresel piyasalar için Fed günü. Bu akşam TSİ 21:00'da Fed'in faiz
kararı ve TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması bulunuyor.
Piyasalar bugünkü toplantıdan 75 baz puanlık faiz artışı bekliyor.
Yükselen enflasyon karşısında bu akşam karar metnindeki tonlama
ve Powell'ın bu konudaki söylemleri, piyasaların seyrinde etkili
olacaktır. Bu sabah Dolar endeksi 107,00 sınırında işlem görüyor.
Ons altın hafta başından bu yana 1713-1736$ aralığında yatay
seyrediyor. Ons altın için bu akşam Fed önemli olacaktır. Altın, Fed
öncesi temkinli kaldı ve yeni bir trend oluşturmadı. Bu akşamki
söylemler karşısında ons altında da oynaklık görülebilir. Ons altın
için 1725 $ – 1734 $ – 1740 $ seviyeleri direnç, 1711 $ – 1705 $ –
1696 $ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,733.94

  1,725.30  

 1,716.48   

1,707.65    

 1,699.01   

  1,690.37  

   1,681.55

DAX Yakın Vade

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) verilerine göre, Alman ekonomisi
temmuz ayında geriledi. Ifo Başkanı Clemens Fuest, “Almanya
resesyonun eşiğinde. Yüksek enerji fiyatları ve gaz kıtlığı tehdidi
ekonomiyi olumsuz etkiliyor” dedi. Avrupa piyasaları, küresel
ekonomik görünüme ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.
Almanya piyasaları ise dün perakende, inşaat ve lojistik
sektörlerindeki hisselerin öncülüğünde düştü. Frankfurt borsasının
kapanışıyla DAX 0,86% MDAX endeksi 2,14% ve TecDAX endeksi
0,62% düştü. Bugün ise Dax vadelilerinde yatay bir görünüm olduğu
söylenebilir. DAX endeksi için 13.167– 13.266 – 13.338 seviyeleri
direnç, 12.996 – 12.924 – 12.825 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,042.67

  13,697.33  

 13,500.67   

13,304.00    

 12,958.67   

  12,613.33  

   12,416.67
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Dow Jones Yakın Vade

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklanacak
para politikası kararı öncesinde güçlenmeye devam eden resesyon
endişesiyle karışık bir seyir izliyor. Para piyasalarındaki
fiyatlamalarda Fed'in %80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla
yetineceği tahmin edilirken, eylül toplantısında bankanın %50
ihtimalle 50 baz puan ve %40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı
yapılacağı öngörülüyor. Hızlanan bilanço sezonunda teknoloji
şirketlerinden gelen karlılıklar ve beklentiler piyasaların yönü
üzerinde etkili oluyor. Fed gününde ABD vadeli endekslerinde
sabah saatlerinde sınırlı yükselişler inceleniyor. 31.401 – 31.533 –
31.651 direnç, 31.900 – 32.032 – 32.150 destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,128.00

  32,022.00  

 31,877.00   

31,732.00    

 31,626.00   

  31,520.00  

   31,375.00

S&P 500 Yakın Vade

Günün en önemli konu başlığını TSİ 21.00'de sonuçlanacak olan
FOMC toplantısı oluşturuyor. Ağırlıklı piyasa beklentisi Fed'in son
toplantıda olduğu gibi politika faizinde bir kez daha 75 baz puanlık
artırım yapacağı yönünde. Bu noktada faiz kararının akabinde Fed
Başkanı Powell'ın açıklamalarda gelecek dönemlere ilişkin vereceği
sinyaller belirleyici bir unsur olarak öne çıkabilir. ABD hisse senedi
piyasaları salı kapanışın ardından tüketici hizmetleri, teknoloji ve
finans sektörlerindeki hisselerin düşüşüyle düştü. Salı seansında,
S&P 500’de %0,55 yükseliş ile sağlık sektörü pozitif ayrışan tek
sektör oldu. 3.975 – 3.989– 4.014 direnç, 3.912 – 3.887 – 3.861
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,978.00

  3,943.75  

 3,888.75   

3,833.75    

 3,799.50   

  3,765.25  

   3,710.25
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. Küresel piyasalarda,
hafta başından bu yana tedirgin bir bekleyiş hakim. Fed'in faiz
kararı sebebiyle Fed öncesi temkinli seyirler izlendi. Bu akşam TSİ
21:00'da Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın
konuşması olacak. Fed'in mesajları, küresel piyasaların seyrinde
belirleyici olabilir. Petrol fiyatları açısından da takip edilecek. API
tarafından açıklanan haftalık petrol stoklarında 4 mn varil düşüş
yaşandı. Petrol için sınırlı pozitif bir veri. ABD yönetimi, yeniden
stratejik petrol rezervi kullandıracağını ve bu seferki miktarın 20 mn
varil olduğunu duyurdu. Petrol açısından etki sınırlı kalmış
gözüküyor. Ekim vadeli brent petrol için 101.67 $ – 103.70 $ –
105.01 $ seviyeleri direnç, 98.33 $ – 97.02 $ – 94.99 $ seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.46

  102.20  

 100.17   

98.15    

 95.88   

  93.62  

   91.60

USD/JPY

USDJPY paritesi küresel risk iştahının artması ve güvenli liman olan
Japon Yenine olan talebin azalmasıyla yeniden yukarı yönlü hareket
ediyor. Bugün saat 21:00’da Fed faiz kararı takip edilecek. Para
piyasalarında Fed'in bugün %80 ihtimalle 75 baz puan faiz
artıracağı fiyatlanırken, eylül toplantısında bankanın %50 ihtimalle
50 baz puan ve %40 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapılacağı
öngörülüyor. Fed ve Japonya Merkez Bankası arasındaki politika
farklılığı arttıkça paritenin yükselişinin devam etmesi beklenebilir.
100 günlük hareketli ortalama seviyesi önemli direnç olarak takip
edilebilir. Parite için 137.17 – 137.41 – 137.86 seviyeleri direnç,
136.47 – 136.03 – 135.78 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   139.71

  139.42  

 138.98   

138.55    

 138.25   

  137.96  

   137.52
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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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