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Piyasa Gündemi

TCMB’nin rezervlerine yönelik yurtdışı basında yeralan haberler TL
varlıklar üzerinde satış baskısını ve volatiliteyi artırdı. İstanbul ve
Büyükçekmece’de seçimin tekrarına ilişkin itirazlara yönelik YSK’nın
kararı piyasaların ana gündemini oluşturuyor. Bugün Avrupa ve
ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı olacakken küresel likiditenin
düşük seyrettiği ve düşük likidite nedeniyle volatil fiyatlamaların
yaşandığı görülebilir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    14:30 Türkiye – TCMB Beklenti Anketi Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – İnşaat İzinleri Önem: Yüksek

Türkiye

Yurtiçinde dün Maltepe sayımının sonuçlanmasıyla mazbatanın
verilmesi seçime ilişkin belirsizlikleri ve oluşan endişeleri azaltırken
İstanbul ve Büyükçekmece’de seçimin tekrarına ilişkin itirazlara
yönelik YSK’nın kararı yakından takip edilmeye devam ediyor.
Merkez Bankası tarafından açıklanan son verilere göre bankanın
net döviz rezervi 28,4 milyar dolara yükseldi. Bu rakamın yaklaşık
12,1 milyar doları vadesi gelmemiş swap işlemlerinden oluşuyor.
Financial Times'ın hesaplamasına dayandırılan haberde, net rezerv
rakamının bankalardan yapılan kısa vadeli borçlanmadaki (swap)
artıştan etkilendiği, swaplar çıkarıldığında geriye kalan rakamın 16
milyar doların altında olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
TCMB rezervlerine ilişkin bir haberin yer aldığı Financial Times
gazetesine tepki gösterdi. Yurtiçinde bugün TCMB beklenti anketi
takip edilecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde imalat PMI nisan ayında 47,8 ile tahminin altında
kaldı. İmalat sektöründeki zayıflık hizmet sektörüne de sıçradı. Euro
Bölgesi hizmet PMI göstergesi aynı ayda 52,5 ile ocak ayından beri
en düşük seviyesine geriledi. Almanya'da hizmet PMI nisanda yedi
ayın zirvesine yükselerek, Alman ekonomisinin iç pazarın gücüyle
ivme kazanacağı beklentisini güçlendirdi. İmalat sektörü ise
gerileyen ihracatın etkisiyle art arda dördüncü ayda da daraldı,
ancak daralma Mart ayındakinden daha düşük hızda gerçekleşti.
Almanya imalat sektörü PMI endeksi nisanda 44,5 öncü değeri ile
beklentilerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 55,6 ile
beklentilerin üzerinde açıklandı. Almanya imalat verilerinin ardından
dolar karşısında eksiye geçen euro, Euro Bölgesi imalat verisi
sonrasında kaybını artırdı.

ABD

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 192 bine gerileyerek düşüş
kaydetti. Perakende satışlar ise mart ayında  %1,6 arttı. ABD'de
öncü imalat PMI Endeksi Nisan'da değişmeyerek 52,4 oldu. Hizmet
PMI Endeksi de Şubat'taki 55,3 seviyesinden 52,9'a geriledi. Dallas
Fed Başkanı Kaplan, "Faiz oranlarında değişikliğe gitmek için bir
sebep yok" dedi. Kaplan, "Şu anda politika duruşumuzda herhangi
bir değişikliğe gitmeye gerek yok. Dallas Fed olarak 2019'da ABD
ekonomisine yönelik büyüme tahminimiz yüzde 2.25 seviyesinde.
Küresel büyüme hızında hala aşağı yönlü riskler mevcut ancak bu
oranlar Çin'den daha az. Enflasyonu yakından izliyorum ve
enflasyonun bizden uzaklaştığını düşünmüyorum" dedi.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8255 0.43 0.87 10.05
EURTRY 6.5565 0.38 0.52 8.11
EURUSD 1.1242 0.11 -0.50 -1.87
GBPUSD 1.3000 0.08 -0.62 1.96
USDJPY 111.92 -0.05 -0.10 2.10

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1598 6.20 6.10 49.77
Dolar Endeksi 97.3550 -6.70 38.30 125.40
REK 75.1500 - - 15.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,909.90 0.32 0.63 16.15
DAX Yakın Vade 12,239.50 0.46 2.22 15.89
Dow Jones Yakın
Vade 26,566.00 0.52 1.66 14.17

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,275.75 0.14 -1.30 -0.51
Gram Altın 238.93 0.44 -0.27 9.54
WTI 64.02 0.47 0.47 39.53
BRENT 72.04 0.49 1.31 32.99
Bakır 2.91 -1.36 0.17 6.88

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.8800 -63.00 -132.00 115.00
Türkiye 10 Yıllık 17.7000 58.00 32.00 122.00
ABD 10 Yıllık 2.5600 0.00 -0.30 -12.60
ABD 2 Yıllık 2.3800 0.00 -1.30 -11.60
Almanya 10 Yıllık 0.0230 -0.30 -3.60 -22.30
Almanya 2 Yıllık -0.5970 -0.50 -2.10 1.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0533 -0.01 0.70 -2.31
USDIDR 14,041.00 -0.04 -0.52 -2.61
USDTRY 5.8254 0.43 0.86 10.05
USDRUB 63.9221 0.08 -0.62 -8.20
USDBRL 3.9278 -0.03 1.18 1.20
USDCNY 6.7031 -0.09 -0.02 -2.55
USDMXN 18.7947 -0.06 0.20 -4.33
USDCZK 22.8518 -0.12 0.80 1.73
USDHUF 284.5800 -0.10 0.05 1.55
USDPLN 3.8058 -0.10 0.48 1.69
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmet PMI beklentilerin altında
açıklanırken, Almanya'da hizmet PMI nisanda yedi ayın zirvesine
yükseldi. Alman ekonomisinin iç pazarın gücüyle ivme kazanacağı
beklentisini güçlendirirken imalat sektörü ise gerileyen ihracatın
etkisiyle art arda dördüncü ayda da daraldı. ABD’de perakende
satışlar mart ayında  %1,6 artarken, öncü üretim PMI 52,4 ile
değişmezken, hizmet PMI 52,9 ile gerileme kaydetti. Euro’nun
düşük gelen PMI rakamlarının ardından kaybını genişlettiği
gözlemlenirken 1,1226 seviyesinden gelen alımlarla sınırlı
toparlanma kaydediliyor. Yükselişte 1,1252 seviyesinin aşılması
halinde 1,1278 - 1,1325 ve 1,1342 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir. Geri çekilmelerde 1,1225 - 1,1208 ve 1,1175 destek
noktaları olarak bulunmaktadır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1268

  1.1257  

 1.1250   

1.1242    

 1.1232   

  1.1221  

   1.1214

GBP/USD

Hafta başından bu yana yatay bir bantta seyreden GBPUSD dün bu
bandın altına sarktı. Dün ABD’de açıklanan hem PMI verileri hem de
perakende satışlar verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi
ve haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin altında kalması
küresel dolar tarafında güçlenmeye sebep verirken GBPUSD
paritesinin aşağı gelmesini sağladı. Bugün yurtdışında piyasaların
paskalya tatili nedeniyle sakin bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz.
Sabah itibariyle parite 1,2998 seviyelerinden yatay işlem görürken
bugün yukarıda 9 günlük ortalamaların bulunduğu 1,3044 üzerinde
sırasıyla 1,3075-1,3125 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 200 günlük üssel ortalamaların
bulunduğu 1,2980’in altında 1,2955-1,2930 seviyeleri destek
bölgeleri olacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.3031

  1.3017  

 1.3009   

1.3000    

 1.2987   

  1.2973  

   1.2965
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USDTRY

Dolar/TL kuru dün 5,7377 ve 5,8514 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8004 seviyesinden tamamladı. Mazbata teslimi
haberinin ardından 5,70 seviyelerine dayanan spot dolar kuru
önceki akşam küresel dolar endeksindeki değerlenme ve yabancı
basında çıkan TCMB rezerv rakamlarına ilişkin haberlerle tekrar
yükselişe geçti. Dün 5,85 seviyelerini test eden spot dolar kurunun
sabah 08:48 itibariyle 5,82 seviyelerinden işlem görerek
benzerlerine göre negatif bir seyir sergiliyor. Bugün yurtdışı
piyasalar kapalı olacak olup mazbata teslimine rağmen sonuçlara
ilişkin itiraz süreci yakından takip edilmeye devam edilecektir. Kurda
bugün yukarıda 5,8290-5,8510 ve 5,8745 seviyeleri direnç bölgeleri;
aşağıda ise 5,8150-5,7900 ve 5,7680 destek seviyeleri olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8787

  5.8576  

 5.8416   

5.8255    

 5.8044   

  5.7833  

   5.7673

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmet PMI beklentilerin altında
açıklanırken, Almanya'da hizmet PMI nisanda yedi ayın zirvesine
yükseldi. Alman ekonomisinin iç pazarın gücüyle ivme kazanacağı
beklentisini güçlendirirken imalat sektörü ise gerileyen ihracatın
etkisiyle art arda dördüncü ayda da daraldı. Yurtiçinde
dün TCMB’nin rezervlerine yönelik yurtdışı basında yeralan haberler
TL varlıklar üzerinde satış baskısını ve volatiliteyi artırdı.
Yükselişlerin devam etmesi halinde ilk olarak  dün test edilen
6,6045 - 6,6775 ve 6,7430 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Kar satışlarının yaşanmasıyla geri çekilmelerde  6,4560 -  6,3550 ve
6,2650 seviyeleri destek olarak öne çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.5587

  6.5579  

 6.5572   

6.5565    

 6.5557   

  6.5549  

   6.5542
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Altın

ABD ve birçok piyasa Paskalya öncesi cuma nedeniyle en son dün
işlem gördü. Ons altında son COMEX işlemini 1275$ seviyesinde
sonlandırdı. Genel olarak risk iştahınn yüksek süregeldiği şu
günlerde ABD tahvilerinden de anlayacağımız gibi güvenli liman
talebinin canlı olmadığını görüyoruz. Teknik olarak alçalan üçgen
formasyonuna giren ons altında yükseliş trendi 1263-1265$
seviyesinden geçiyor. Bu da demek oluyor ki şuanda yükseliş
trendinin düzeltmesini yaşıyoruz. Ayrıca geniş pencerede de OBO
formasyonu var. 1230$ seviyelerini işaret etse de gündemdeki
ekopolitik gelişmelerin hızlı akışı altını farklı bir yükselişe de sert bir
düşüşe de sokabilir. Bu nedenle daha kısa aralıklı hedeflerle
gitmekte fayda var. 1270/ 1265/ 1263 destekler, 1280/ 1288/ 1292
ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,284.94

  1,281.33  

 1,278.54   

1,275.75    

 1,272.14   

  1,268.53  

   1,265.74

DAX Yakın Vade

Dün sabah saatlerinde küresel piyasalarda hafif satıcılı bir görünüm
hâkimken Avrupa borsalarında benzer bir görünüm vardı. Euro
Bölgesi’nde nisan ayına dair öncü imalat ve hizmet PMI verileri
beklentilerin altında kaldı. Ancak zayıf gelen verilere rağmen şirket
bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi ve risk iştahının gücünü
korumasına bağlı olarak Avrupa borsaları toparlanma kaydetti. DAX
vadelileri dün günü %0,46’lık bir yükselişle tamamladı.  Bugün
Avrupa ve ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. DAX
vadelileri de bu sabah işlem görmüyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   12,481.00

  12,386.50  

 12,313.00   

12,239.50    

 12,145.00   

  12,050.50  

   11,977.00
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endeksleri dünkü son işlemlerin pozitif seyirle sonlandırmayı
başardı. Bu sbaha vadeliler ise tatil nedeniyle işlem görmüyor. ABD
ve birçok piyasa Paskalya öncesi cuma nedeniyle en son dün işlem
gördü. Sanayi hisselerinin güçlü ABD verileri ve pozitif şirket
bilançoları ardından dün %0,42’lik primle seansı sonlandırırken,
Dow vadelisi de yatay kapanış gerçekleştirdi. WS haberine göre,
ABD-Çin müzakerelerinde gelecek tur için kesin olmayan takvim
belirlendi. Mayıs ayının sonunda ya da Haziran başında imza töreni
hedeflendiği belirtildi. Bu önceki gün ABD endekslerinin pozitif
seyrini bozmuştu. Teknik olarak 26,500 seviyesinde oluşabilecek
dönüş formasyonu çift tepe tehlikesini atlattık. 26,600/ 26,800 direnç
seviyeleri olurken,26,350/ 26,270/ 26,150 seviyeleri ise destekler.

Günlük Pivot Seviyeleri

   26,961.00

  26,780.00  

 26,673.00   

26,566.00    

 26,385.00   

  26,204.00  

   26,097.00

S&P 500 Yakın Vade

Dünkü seansı alıcılı sonlandıran ABD endekslerinden S&P 500
%0,16 oranında kazanç yaşayarak 2905 puandan kapanış
gerçekleştirdi. ABD ve birçok piyasa Paskalya öncesi cuma
nedeniyle en son dün işlem gördü. Bu sabah vadeliler ise tatil
nedeniyle işlem görmüyor. Dün S&P500 vadelisi değişim
göstermeyerek 2910 puandan kapandı. VIX endeksi 12,0
seviyes,nde risk iştahını destekliyor. Goldman Sachs tüketim artışı
ve stok yatırımlarındaki artışı gerekçe göstererek ABD için ilk çeyrek
büyüme beklentisini %2,1’den %2,4’e revize etti. Teknik olarak
2916/ 2930/ 2946 dirençleri ve 2880/ 2865/ 2845 destekleri
pazartesi gününden itibaren takip edilmeye devam edecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,940.18

  2,925.97  

 2,917.93   

2,909.90    

 2,895.68   

  2,881.47  

   2,873.43
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Brent Petrol

Brent petrol dün gerçekleştirdiği son işlemini 72$’ın hemen
gerisinde kapattı. ABD ve birçok piyasa Paskalya öncesi cuma
nedeniyle en son dün işlem gördü.  Bugün tatil olması sebebiyle
ABD’de Baker Huggs sondaj kule sayısı dün açıklandı. Rapora
göre, ABD'deki aktif petrol kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre
8 adet azalarak 825 adet oldu. Bu verinin iyimserliği ile dün petrolde
hafif alıcılı seyirle hakimdi. Petrolün bu haftaki hareketlerini genel
olarak de Çin’den gelen büyüme, resmi stoklardaki 1,4 milyon
varillik azalış ve ABD sanayi üretim rakamları destekledi. Teknik
olarak aşağıda destekler, 71,20/ 70,50/ 70,00, dirençler ise 72,0/
72,80/ 73,80 pazartesi gününden itibaren takip edilmeye devam
edecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   73.18

  72.65  

 72.34   

72.04    

 71.50   

  70.97  

   70.67

USD/JPY

Japonya'da Mart ayı enflasyonu yükselen petrol fiyatlarından destek
bularak martta hafif yükseliş kaydetti. ABD'de işsizlik maaşı
başvuruları 192 bine gerileyerek düşüş kaydetti. Perakende satışlar
ise mart ayında  %1,6 artarken, ABD'de öncü imalat PMI endeksi
nisan ayında değişmeyerek 52,4 oldu. Hizmet PMI Endeksi de şubat
ayında 55,3 seviyesinden 52,9'a geriledi. 111,75 seviyesinin test
edildiği USDJPY’de geri çekilmenin 14 günlük üssel ortalama
seviyesi olan 111,65’nın altına sarkması halinde 111,45 ve 111,20
destek olarak takip edilebilir. Destek seviyelerinden olası tepki
alımlarının gelmesi halinde 112,15 - 112,25 ve 112,60 seviyeleri
takip edilebilir. ABD’de bugün inşaat izinleri ve başlangıçlarının
açıklanması bekleniyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   112.10

  112.06  

 111.99   

111.92    

 111.87   

  111.83  

   111.76
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/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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