
Forex Bülten 28 Temmuz 2022

Piyasa Gündemi

Fed piyasadaki beklentilerle uyumlu olarak 75 baz puan faiz
artırımına gitti. Fed Başkanı Powell, faiz artışlarının gelen verilere
ve ekonominin görünümüne bağlı olacağını belirtirken, faiz
artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını ifade etti. Fed
toplantısı ve Powell’ın açıklamalarının ardından doların değer
kaybettiği ve risk iştahının güç kazandığı görüldü. Bugün yurt içinde
TCMB Enflasyon Raporu toplantısı ile ABD’de 2022/2Ç büyüme
beklentisi yakından izlenecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:30 TCMB Enflasyon Raporu Önem: Yüksek 
•    15:30 ABD – 2022/2Ç GSYH Önem: Yüksek

Türkiye

Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan emniyetli şekilde sevki için İstanbul'da
oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi resmi olarak açıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar, İstanbul'da tahıl koridoru için müşterek
koordinasyon merkezi açılışında yaptığı konuşmada koridorun gıda
krizinin aşılmasına önemli katkısı olacağını belirtti. Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ilişkin atama kararları Resmi
Gazete'de yayımlandı. Bugün yurt içinde TCMB'nin enflasyon
raporu ön planda olacak. En son yayınlanan enflasyon raporunda,
yıl sonu tahminlerinde yukarı yönde revizyonlar görülmüştü. Bu
enflasyon raporu içinde yıl sonu enflasyon tahminleri önemli olacak.

Euro Bölgesi

Büyük finans kuruluşlarından Euro Bölgesinin ekonomisine ilişkin
tahminler gelmeye devam ediyor. Goldman Sachs dün, Euro
Bölgesi’nin bu yılın ikinci yarısında resesyona gireceği tahminini
paylaştı. Ekonomistler üçüncü çeyrekte %0,1, son çeyrekte %0,2
daralma, 2023’te yeniden büyüme patikasına dönülmesini bekliyor.
Goldman Sachs`ın ardından JPMorgan, Euro Bölgesi için ılımlı
resesyon tahmininde bulundu. Ortaya çıkmaya başlayan doğal gaz
krizine ve İtalya'daki siyasi kargaşaya işaret ederek 2022'nin son
çeyreğinde ve 2023 ilk çeyrekte Euro Bölgesi'nde GSYH'nın
daralacağını tahmin eden JP Morgan, Euro Bölgesi'nde GSYH
büyüme oranını cari çeyrekte %0,5'e gerileyeceğini öngördü. JP
Morgan, ECB'den faiz artırımı beklentilerini de düşürdü. Bugün
Euro Bölgesi’nde önemli bir veri akışı bulunmuyor.

ABD

Fed 75 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirdi. Böylece ABD'de
politika faizi %2,25-2,50 bandına çıkarıldı. 75 baz puanlık faiz artış
kararı oybirliği ile alındı. Karar metninde Fed'in enflasyon risklerine
karşı dikkatli olduğu bildirildi. Faiz artışından sonra gerçekleştirilen
basın toplantısında Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinde
resesyon olmadığını ve faiz artışlarının hızının bir noktada
yavaşlayacağını ifade etti. Powell, bir sonraki faiz hamlesinin boyutu
hakkında yönlendirme sunmak yerine toplantı bazında politika
belirleyeceklerini belirtti. Kararın ve söylemlerin ardından ABD
endeksleri yükselirken tahvil getirileri ve dolar endeksi geriledi.
Bugün ülkede büyüme verileri ve işsizlik haklarından yararlanma
başvuruları verisi yakından takip edilecek.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9094 0.13 1.10 33.62
EURTRY 18.3102 0.39 1.03 21.21
EURUSD 1.0224 0.23 -0.06 -10.13
GBPUSD 1.2170 0.10 1.39 -10.07
USDJPY 135.29 -0.92 -1.50 17.55

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.1488 8.00 21.00 385.88
Dolar Endeksi 106.1600 -20.50 -50.60 1,049.00
REK 55.6200 - - 790.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,019.25 -0.13 0.45 -15.54
DAX Yakın Vade 13,213.00 0.38 0.13 -16.67
Dow Jones Yakın
Vade 32,151.00 -0.07 0.45 -11.25

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,740.71 0.37 1.29 -4.86
Gram Altın 1,002.30 0.50 2.40 28.34
WTI 97.57 0.05 1.52 29.19
BRENT 102.57 0.19 2.34 31.90
Bakır 3.49 2.27 6.47 -21.30

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 22.7700 60.00 57.00 7.00
Türkiye 10 Yıllık 17.3600 3.00 -145.00 -696.00
ABD 10 Yıllık 2.7930 0.30 -8.80 127.90
ABD 2 Yıllık 3.0080 -1.60 -9.20 227.80
Almanya 10 Yıllık 0.9490 0.70 -27.20 112.60
Almanya 2 Yıllık 0.4440 0.70 -20.60 107.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.6705 -0.21 -2.10 4.50
USDIDR 14,950.00 0.15 -0.41 4.97
USDTRY 17.9094 0.13 1.10 33.62
USDRUB 59.7250 0.59 2.09 -20.24
USDBRL 5.2439 0.02 -4.64 -5.88
USDCNY 6.7427 -0.23 -0.35 6.09
USDMXN 20.3554 -0.23 -1.29 -0.81
USDCZK 24.0210 -0.14 0.23 9.78
USDHUF 394.7900 -0.16 1.49 21.58
USDPLN 4.6782 -0.27 0.46 15.96
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde açıklanan önemli veri akışı bulunmazken,
ABD’de Fed toplantısı ve veri akışı ön plandaydı. ABD’de dayanıklı
mal siparişleri haziran ayında düşüş beklentilerine karşı %1,9 artış
kaydetti. Fed temmuz toplantısında 75 baz puan ile beklentilere
paralel bir faiz artışına gitti. Fed Başkanı Powell işgücü piyasasının
sıkı, enflasyonun yüksek olduğunu belirtirken, faiz artışlarının
büyüklüğünü gelen verilere göre olacağını vurguladı. Ayrıca ABD
ekonomisinin resesyonda olduğunu düşünmediğini önümüzdeki
dönemde bir noktada faiz artırımlarını yavaşlatmanın uygun
olacağını belirtti. Dolar endeksinde yaşanan zayıflama ile paritede
1,0200 seviyesi aşıldı. Paritede 1,0247 - 1,0296 ve 1,0371 direnç,
1,0172 – 1,0123 ve 1,0048 destek noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0373

  1.0297  

 1.0249   

1.0201    

 1.0125   

  1.0049  

   1.0001

GBP/USD

Fed dün politika faizini 75 baz puan artırarak 2,50’ye çıkardı.
ABD’de %9,1 ile son 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon nedeniyle
Fed, yüksek oranlı faiz artışına devam etti. Karar oy birliğiyle
alınırken karar metninde üretim ve harcamalarda görülen
yavaşlamaya vurgu yapıldı. Fed’in 75 baz puanlık faiz artışının
piyasalarda güvercin algılanması, GBPUSD paritesinde son iki
haftadır süren yükseliş rallisini desteklemeye devam ediyor. Yeni
günde Sterlin yükselişini sürdürüyor. Teknik açıdan MACD
indikatöründeki pozitif uyumsuzluk da paritedeki yükselişi
destekliyor. Parite için, 1.2221 – 1.2287 – 1.2389 seviyeleri direnç,
1.2119 – 1.2053 - 1.1951 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

Fed toplantısı öncesinde dolar küresel piyasalarda dalgalı bir
görünüm ortaya koyarken, Dolar/TL kuru gün içerisinde yataya
yakın hafif alıcılı bir seyir kaydetti. Kur cephesinde temmuz ayında
yükseliş eğilimi öne çıkarken, dün de 2022 yılı zirveleri yenilenmeye
devam etti. Fed’in beklentilerle uyumlu olarak 75 baz puan artırıma
gittiği toplantı ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında
dolar küresel çapta değer kaybederken, Fed sonrası Dolar/TL
kurundaki geri çekilmelerin sınırlı kaldığı görüldü. Bugün yurt içinde
TCMB Enflasyon Raporu toplantısı ile ABD’de 2022/2Ç büyüme
rakamları takip edilecektir. Bu sabah hafif alıcılı bir seyrin etkili
olduğu Dolar/TL, saat 09:00 itibariyle 17,90’lı seviyelerden, dolar
endeksi ise 106,20 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’nun raporunun ardından Goldman Sachs
Euro Bölgesi’nin bu yılın ikinci yarısında resesyona gireceği
tahminini paylaştı. Daralma beklentisinin nedenleri olarak
Rusya’dan enerji tedariğindeki sıkıntılar, pandemi sonrasında
hizmet sektöründe yaşanan toparlanmanın sona ermesi, zayıf
küresel ivme ve İtalya’daki gerilim etkili oldu. Diğer yandan dün
piyasalarda Fed’in toplantısı sonrası piyasalarda risk iştahının
açıldığını takip ettik. Bugün yurt içinde TCMB'nin enflasyon raporu
ön planda olacak. En son yayınlanan enflasyon raporunda, yıl sonu
tahminlerinde yukarı yönde revizyonlar görülmüştü. Bu enflasyon
raporu içinde yıl sonu enflasyon tahminleri bekleniyor. Euro/TL kuru
bu sabah 08:30 saatlerinde 18,22’li 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

Beklenen Fed toplantısı dün akşam gerçekleşti. Fed beklentiler
doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışını yaptı. Bir sonraki
toplantısı içinde faiz artış sinyali verirken, yine de verilere bağlı
kalarak hareket edeceklerini vurguladı. Bir resesyıon görmediklerini
ve ekonominin bu yıl büyüyeceğini belirten Fed Başkanı Powell,
Fed'in bir noktada faiz artış hızını yavaşlatacağını da belirtti. Fed'in
faizlerde frene basma ihtimali, dün akşam itibariyle fiyatlarda
oynaklık yarattı. Dolarda yaşanan düşüş, emtiaları destekledi. Ons
altın Fed toplantısı sonrasında yukarı yönlü tepkiler vermeye
başladı. Bugün içinde Fed etkisi sürebilir. Ayrıca bugün ABD'de
büyüme verisi açıklanacak. Ons altın için 1745$ - 1757$ - 1774$
direnç noktaları, 1728$ - 1717$ - 1700$ destek noktaları olarak
izleniyor.

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

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da tüketici güveni, tedarik
zinciri sıkıntılarının ve Ukrayna'daki savaşın yarattığı sıkıntıların
üzerine eklenen doğalgaz tedarikinde yetersizlik endişeleri ile
tarihinin en düşük seviyesine gerilerek ağustos ayı için -30,6 puana
indi. Temmuz ayı için güven endeksi -27,7 olmuştu. Avrupa
borsaları dün Fed toplantısı öncesi günü yükselişle kapattı.
Almanya hisse senedi piyasaları ise dün Teknoloji, Perakende ve
Finans Hizmetleri sektörleri öncülüğünde yükseldi. Frankfurt
borsasının kapanışıyla DAX 0,53%, MDAX endeksi 1,65% ve
TecDAX endeksi 1,46% yükseldi. Bugün vadeliler alıcılı bir açılışa
işaret ediyor. DAX endeksi için 13.297 – 13.359 – 13.468 direnç,
13.188 – 13.126 – 13.017 seviyeleri destek noktaları.

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

ABD’de endeksler Fed Başkanı Powell’ın ABD ekonomisinde
resesyon olmadığını ve faiz artışlarının hızının bir noktada
yavaşlayacağını söylemesinin ardından sert yükselişle günü
tamamladı. Dow Jones %1.37, S&P500 %2.62 ve Nasdaq %4.26
oranında primlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde
bilişim teknolojileri %3.30, iletişim servisleri %2.56 ve hammadde
sektörleri %1.83 oranında değerlenerek en iyi performansı
sergilerken sağlık ve sanayi sırasıyla %0.29 ve %0.69 oranında
yükselerek en zayıf performansı sergileyen sektörler oldular. Bugün
ABD GSYİH verisi takip edilecek. Yetkililerden gelecek olan sözle
yönlendirmeler gün içinde önem arz ediyor. 32.387 – 32.627 –
32.940 direnç, 31.835 – 31.522 – 31.282 destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,958.33

  32,636.67  

 32,404.33   

32,172.00    

 31,850.33   

  31,528.67  

   31,296.33

S&P 500 Yakın Vade

Fed Başkanı Powell’ın ABD ekonomisinde resesyon olmadığını ve
faiz artışlarının hızının bir noktada yavaşlayacağını söylemesinin
ardından Wall Street endeksleri yükseldi, ABD tahvil getirileri ile
dolar düştü. S&P 500 endeksi günü %2,62 artışla tamamlarken,
Nasdaq %4,26 yükseldi. S&P 500’de tüm sektörler günü primli
tamamlarken, iletişim servisleri %5,11 yükselişle en iyi performansı
sergileyen sektör oldu. Bugün ABD GSYH verisi ve Amazon ile
Apple’ın gelir raporları endeksler üzerinde katalizör etki yaratabilir.
ABD vadeli endeksleri yeni güne sınırlı düşüşle başlıyor. 4.061 –
4.103 - 4.164 direnç, 3.959 – 3.898 – 3.856 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 yeni güne hafif alıcılı başladı. Dün akşamki Fed'in
faiz kararı sonrasında, Doların gevşemesiyle emtialarda yukarı
yönlü seyirler izlendi. Fed, beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık
faiz artışını gerçekleştirdi. Açıklamalarında, verilere bağlı
kalacaklarını ve bir sonraki toplantı içinde faiz artış konusuna sıcak
baktıklarını belirtti. Ekonomide durgunluk beklemediklerini ve bir
noktada Fed'in faiz konusunda hızı yavaşlatabileceğini ifade etti.
Faizde hız yavaşlatma ifadesi, piyasalarda risk iştahını destekledi.
Petrol fiyatlarının da yükselişini sağladı. Bugün içinde Fed etkisi
devam edebilir. Bundan sonraki süreç içinde Fed üyelerinin
söylemleri takip edilmeli. Brent petrol için 101,35$ - 99,87$ - 97,37$
destek noktaları, 103,85$ - 105,33$ ve 107,83$ direnç noktaları. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   104.46

  102.20  

 100.17   

98.15    

 95.88   

  93.62  

   91.60

USD/JPY

USDJPY paritesi Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımıyla sert düşüşler
yaşadı. Fed 75 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirdi. Böylece
ABD'de politika faizi %2,25-2,50 bandına çıkarıldı. Faiz artışından
sonra gerçekleştirilen basın toplantısında Fed Başkanı Powell, ABD
ekonomisinde resesyon olmadığını ve faiz artışlarının hızının bir
noktada yavaşlayacağını ifade etti. Kararın ve söylemlerin ardından
küresel risk iştahı desteklendi ve dolar endeksi 106 seviyelerinin
altında geri çekildi. Bugün büyüme verileri ve işsizlik haklarından
yararlanma başvuruları verisi yakından takip edilecek. Parite için
135.96 – 136.64 – 137.15 seviyeleri direnç, 135.12 – 134.49 –
133.83 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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