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Piyasa Gündemi

ABD’de temmuz ayı TÜFE verisi aylık bazda değişim
göstermezken, yıllık TÜFE %8,5 seviyesine gerileme kaydetti.
Piyasadaki beklentilerden daha fazla bir gerileme kaydeden
enflasyon verisi küresel risk iştahını destekledi. Enflasyon rakamı
sonrasında Fed’in agresif bir faiz artışına gidebileceğine dair
korkular yatışırken, hisse piyasaları değer kazandı ve dolar küresel
çapta düşüş gösterdi. Ana risk başlıkları altında piyasada oluşan bu
iyimserliğin kalıcılığı takip edilecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek 
•    15:30 ABD – ÜFE/Çekirdek ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2022 dönemine ilişkin işgücü
istatistiklerini yayımladı. Sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı
yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya
göre 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı
ise 0,3 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti. Genç
işsizliği vegeniş tanımlı işsizlik oranı %20,4 oldu. Finansmana
Erişim Toplantısı'nın açılışında konuşan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu,"Firmalarımız bankalardan talep ettikleri kredileri
alamıyorlar, alanlara ise çok yüksek faiz oranları uygulandığı
görülüyor." dedi. Yurt içinde bugün cari işlemler dengesi ve
gündeme dair gelişmeler ön planda olacak.

Euro Bölgesi

Küresel risk iştahı artarken Avrupa borsaları da değer kazanıyor.
Dün Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın enflasyon verileri
takip edildi. Buna göre enflasyon Temmuz’da yıllık %7,5 ve aylık
%0,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece ülkede enflasyon,
son yılların en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. Almanya'da
enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Avrupa Birliği,
Rusya'dan kömür ithalatını sonlandırdığını duyurdu. Kararla yıllık 8
milyar euro değerindeki kömür ithalatı yasaklanmış oldu. AB ülkeleri
elektrik üretiminde kullanılan termal kömürün yüzde 70'ini
Rusya'dan sağlıyordu. Bugün veri gündemi sakin.

 

ABD

Dün haftanın en önemli verisi olan ABD enflasyonu açıklandı.
ABD’de Haziran'da %9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon, son
ayda %8,5'e geriledi. Beklenti %8,7 idi. Gıda ve enerji hariç
çekirdek enflasyon %5,9 oldu. TÜFE aylık bazda Mayıs 2020
sonrası ilk defa artış göstermedi. Son ayda yıllık enflasyonda
gerileme olmasına en büyük katkı petrol fiyatlarındaki düşüşten
geldi. Tarım dışı istihdamda beklentilerin çok üzerinde yükseliş
olmasının ardından enflasyonun da zirveden gerilemesi Fed’in
Eylül’de faiz artırım sürecinde frene basacağı beklentilerini artırdı.
Öte yandan iki Fed yetkilisi, verinin para politikası patikasını
etkilemeyeceğini savundu. Bu gelişmelerin ardından küresel
piyasalarda risk iştahı arttı ve varlık fiyatları üzerindeki baskıyı
azaldı. Dow Jones ve S&P 500 endeksi son üç ayın zirvesine çıktı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 17.9289 0.31 -0.03 33.77
EURTRY 18.4615 0.29 0.50 22.22
EURUSD 1.0298 -0.01 0.52 -9.48
GBPUSD 1.2209 -0.08 0.41 -9.78
USDJPY 132.96 0.06 0.05 15.52

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.2525 7.13 11.88 396.25
Dolar Endeksi 105.3500 14.50 -45.80 968.00
REK 54.0100 - - 629.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,220.25 0.24 1.64 -11.31
DAX Yakın Vade 13,745.00 0.27 0.77 -13.31
Dow Jones Yakın
Vade 33,340.00 0.24 2.02 -7.97

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,787.13 -0.29 -0.23 -2.32
Gram Altın 1,030.21 0.03 -0.19 31.91
WTI 91.44 0.41 4.88 21.06
BRENT 96.91 0.38 4.37 24.61
Bakır 3.64 0.76 4.00 -17.88

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 21.1500 -18.00 -86.00 -155.00
Türkiye 10 Yıllık 16.6700 -14.00 -101.00 -765.00
ABD 10 Yıllık 2.7850 -0.40 8.50 127.10
ABD 2 Yıllık 3.2020 -0.80 14.40 247.20
Almanya 10 Yıllık 0.8900 0.00 8.80 106.70
Almanya 2 Yıllık 0.5580 12.50 24.40 118.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.2036 -0.10 -2.44 1.57
USDIDR 14,785.50 0.13 -0.70 3.82
USDTRY 17.9289 0.31 -0.03 33.77
USDRUB 60.5250 -1.78 -1.59 -19.18
USDBRL 5.0953 0.07 -2.31 -8.55
USDCNY 6.7363 0.19 -0.19 5.98
USDMXN 20.0221 -0.04 -1.57 -2.44
USDCZK 23.6395 0.06 -1.35 8.04
USDHUF 383.4570 0.00 -0.51 18.09
USDPLN 4.5435 0.06 -1.25 12.62
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Euro/Dolar

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da temmuz ayında
enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle %7,5 seviyesinde
belirlenirken, aylık bazda değişim %0,9 seviyesinde açıklandı.
Böylece ülkede enflasyon, son yılların en yüksek seviyesinde
kalmaya devam etti. ABD'de enflasyon temmuz ayında %8,5 ile
beklentilerin altında açıklanırken, aylık bazda fiyatlarda değişim
yaşanmadı. Küresel dolar endeksi ve tahvil faizlerinde gerileme
yaşanırken, risk iştahında yükseliş kaydedildi. Veri sonrası paritede
yüksek volatilite ile birlikte sert yükseliş yaşandı. Fed’in agresif
olmayacağına ilişkin beklentiler güç kazandı. Paritede 1,0305 –
1,0355 ve 1,0380 seviyeleri direnç, geri çekilmelerde ise 1,0255 –
1,0188 ve 1,0145 takip edilecek destek noktalarıdır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0368

  1.0311  

 1.0260   

1.0208    

 1.0152   

  1.0095  

   1.0044

GBP/USD

Dün olumlu ABD enflasyon verisiyle paritede hızlı yükselişler
gözlemlendi. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5 olarak
kaydedildi. Piyasa beklentisi enflasyonun %8,7 olarak
gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda fiyatlarda değişim
yaşanmadı. Enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki
fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında yüzde 58,5 ihtimalle 50 baz
puan ve yüzde 41,5 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği
tahmin edildi. Risk iştahı artarken dolar endeksi geriledi, gelişen
ülke para birimleri değer kazandı. Yarın İngiltere TÜFE verisi takip
edilecek. GBPUSD için 1.2307 – 1.2397 – 1.2518 seviyeleri direnç,
1.2096 – 1.1974 – 1.1884 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2443

  1.2344  

 1.2261   

1.2178    

 1.2079   

  1.1980  

   1.1896
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USD/TRY

Dün ABD’de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin altında
gerçekleşti. ABD’de tüketici enflasyonu artış hızı, temmuz ayında
aylık değişme göstermezken, yıllık ise yüzde 8,50 seviyesine
geriledi. Çekirdek tüketici enflasyonu artış hızı ise aylık yüzde 0,30
ve yıllık yüzde 5,90 seviyesinde açıklanarak beklentilerin altında
kaldı. ABD’de enflasyon artış hızında yaşanan yavaşlama sonrası
dolar endeksinde kayıplar sertleşirken, gelişmekte olan ülke para
birimleri de ağırlıkla dolar karşısında değer kazandı. Kur tarafında
ise sınırlı düşüşler yaşandı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde cari
işlemler dengesi, ABD tarafında ise ÜFE verisi takip edilecek. Bu
sabah yatay seyreden Dolar/TL, saat 08:45 itibariyle 17,91’li
seviyelerden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 105,43 seviyesinde
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.1090

  18.0372  

 17.9553   

17.8735    

 17.8016   

  17.7297  

   17.6479

EUR/TRY

Almanya'da haziran ayında yüzde 7,6 olan enflasyon, temmuzda
%7,5 oldu. Ülkede enflasyon, aylık bazda da %0,9 arttı. Böylece
ülkede enflasyon, son yılların en yüksek seviyesinde kalmaya
devam etti. Almanya'da enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise
enerji oldu. Yurt içinde haziran ayına ait işsizlik rakamları ön
plandaydı. Haziran ayında işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile
%10,3 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda ABD'de temmuz ayında
enflasyonun beklentilerin altında kalması, Fed'in sıkılaşma
patikasında daha da agresif davranmayacağı beklentilerini
desteklerken, küresel piyasalarda da risk iştahı yükseldi. Bugün yurt
içinde cari denge rakamları takip edilecek. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 18,41’li seviyelerden fiyatlanıyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.6786

  18.5405  

 18.4303   

18.3201    

 18.1820   

  18.0439  

   17.9337
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XAU/USD

Ons altın dünkü ABD TÜFE verisi sonrasında sert bir şekilde 1800$
seviyesinin üzerine doğru yükselmeyi başardı. Ancak verinin etkisi
dağılınca, ons altında da kar satışları izlendi. ABD TÜFE verisi
beklentilerin altında gerçekleşti. Veri, Fed'in faiz politikasında
şahinleşmeme ihtimalini kuvvetlendirince, Dolar negatif ve altın
pozitif şeklinde yorumlandı. Eylül ayı Fed toplantısı için 75 baz
puanlık ihtimal, 50 puana düştü. Ancak Fed'in tek bir veriyle hareket
etmeyeceğini düşündüğümüzde, verinin etkisi fiyatlamalar üzerinde
kısa soluklu izlendi. Fed üyelerinden gelen açıklamalarda, faiz
artışını desteklemeye devam ediyor. Bugün ABD ÜFE açıklanacak.
Ons altın için 1804 $ – 1810 $ – 1824 $ seviyeleri direnç, 1782 $ –
1775 $ – 1763 $ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,787.72

  1,777.87  

 1,772.03   

1,766.20    

 1,756.35   

  1,746.50  

   1,740.67

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları perakende, teknoloji ve medya
sektörleri öncülüğünde yükseldi. DAX son işlem gününde %1,23
değer kazandı. Beklenenden iyi gelen ABD enflasyonu küresel risk
iştahını artırdı ve verinin ardından endekste alımlar hızlandı.
Almanya’da ise enflasyon Temmuz’da yıllık %7,5 ve aylık %0,9 ile
beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece ülkede enflasyon, son
yılların en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. Almanya'da
enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Bugün veri
takvimi sakin. Endeks için 13.809 – 13.901 – 14.083 seviyeleri
direnç, 13.536 – 13.354 – 13.262 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,700.33

  13,600.67  

 13,523.33   

13,446.00    

 13,346.33   

  13,246.67  

   13,169.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD'de temmuz ayında enflasyonun beklentilerin altında kalması,
Fed'in sıkılaşma politikasında daha da agresif davranmayacağı
beklentilerini desteklerken, küresel piyasalarda da risk iştahı
yükseldi. VIX endeksi Nisan ayından bu yana ilk kez 20 seviyesinin
altına geriledi. ABD hisse senedi piyasaları çarşamba kapanışın
ardından teknoloji, hammadde ve tüketici hizmetleri sektörlerindeki
hisselerin artışıyla yükseldi. NYSE borsasının kapanışıyla Dow
Jones Industrial Average %1,63 değer kazandı ve 3 ayın en yüksek
seviyesini gördü. ABD endeks vadeli işlem kontratlarında bu sabah
sınırlı yükselişler etkili oluyor. 33.522 – 33.751 – 34.174 direnç,
32.871 – 32.449 – 32.220 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   34,154.33

  33,742.67  

 33,501.33   

33,260.00    

 32,848.33   

  32,436.67  

   32,195.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD'de temmuz ayında enflasyonun beklentilerin altında kalması,
dün seans içerisindeki işlemlerde risk iştahını destekledi. S&P500
endeksinde hammadde %2.88, tüketim %2.87 ve iletişim servisleri
ile bilgi teknolojileri %2.77 ile en çok değerlenen sektörler olurken
enerji ve altyapı sırasıyla %0.71 ve %0.45 ile en az değer kazanan
sektörler oldular. Teknik olarak baktığımızda ise endeksin 4200
seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar sağlaması yükselişi
destekleyebilir. 55 günlük hareketli ortalamasının üzerinde seyreden
endekste, 4278 sonrasında ise 4344 seviyesi takip edilecek.
Aşağıda ise 4179 pivot seviyesi olarak takip edilmeye devam
edilecek. 4.245 – 4.278 - 4.344 direnç, 4.145 – 4.079 – 4.046
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,196.42

  4,171.83  

 4,146.17   

4,120.50    

 4,095.92   

  4,071.33  

   4,045.67
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Brent Petrol

Petrol fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. Dün açıklanan ABD
enflasyon verisinin, beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz
patikasında agresifleşme ihtimalini zayıflattı. Bu durum, petrolde
talebi destekler düşüncesiyle, petrol fiyatlarının yükselişini sağladı.
Veri bazlı etki olduğundan, yükseliş yerini kar satışlarına bıraktı.
DOE tarafından açıklanan resmi petrol stoklarında, haftalık bazda
5mn varil bir artış görüldü. Petrol sınırlı negatif. Bugün OPEC ve
Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol görünüm raporları
yayınlanacak. Raporlardaki açıklamalar, petrol fiyatları için
beklentiler, takip edilebilir. Brent petrol için 98.78 $ – 100.54 $ –
103.12 $ seviyeleri direnç, 94.44 $ – 91.86 $ – 90.10 $ seviyeleri
destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.66

  108.41  

 105.85   

103.28    

 101.03   

  98.77  

   96.21

USD/JPY

Japon Yeni, ABD enflasyonunun beklenenden daha düşük
gelmesinin ardından değer kazandı. ABD enflasyonu yıllık %8,5
açıklanarak %8,7’lik beklentilerin altında kaldı. Çekirdek enflasyon
ise %5,9 ile önceki ayla aynıydı, ancak beklenen %6,1'in altında
kaldı. Uzun vadede, Fed ve Japonya Merkez Bankası tarafından
benimsenen para politikası duruşundaki büyük farklılık Japon Yeni
üzerinde baskı oluşturan bir unsur olarak güncelliğini koruyor.
Bunun dışında, ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış, ABD-
Japonya getiri farkını genişletiyor ve Japon Yeni’ni baskılayabilecek
bir diğer unsur olarak ortaya çıkıyor. Parite için 133,39 – 134,77 –
136,67 seviyeleri direnç, 131,49 – 130,12– 128,21 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   136.60

  135.64  

 134.43   

133.22    

 132.26   

  131.30  

   130.09
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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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