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Piyasa Gündemi

Cuma günü yurt dışı piyasaların birçoğu tatil nedeniyle işlem
görmezken küresel likidite düşük seyretti. Avrupa piyasalarının
bugün de kapalı olması ve 23 Nisan nedeniyle yurt içi piyasaların
yarın tatil olması nedeniyle bugün TL varlıklarda işlem hacmi zayıf
seyredebilir. Yurt içi piyasaların gündemini İstanbul ve
Büyükçekmece itirazlarına ilişkin YSK kararı oluştururken YSK’nın
itirazları bugün değerlendirmeye alması bekleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
    
•    10:00 Türkiye – Tüketici Güveni Önem: Orta
•    17:00 ABD – Mevcut Konut Satışları Önem: Yüksek

Türkiye

TCMB nisan beklenti anketi açıklandı. Beklenti anketinde yıl sonu
Dolar/TL beklentisi 6,0615'ten 6,20'ye yükseldi. Yıl sonu TÜFE
beklentisi %15,64'ten %16,23'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE
beklentisi de %15,24'ten %15,38'e çıktı. Ankette 2019 yılı büyüme
beklentisi %1,2'den %0,6'ya geriledi. 2020 yılı büyüme beklentisi ise
aynı anket dönemlerinde sırasıyla %3,2 ve %2,9 olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin önünde 4,5
yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını
geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl
gündemimize odaklanmamız şarttır" dedi. İstanbul’da seçimlerin
yenilenmesi talepli olağanüstü itirazın bugün YSK’ nın
değerlendirmeye alması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar
yakından takip edilecek. Aynı zamanda tüketici güveninin
açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi

Geçen hafta 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. 

ABD

ABD'de konut başlangıçları mart ayında artış beklenirken düşüş
kaydederek %0,3 seviyesine düştü. İnşaat izinleri %1.7 azalarak
1.27 milyon oldu.  Bugünkü veride düşüş, artan istihdam ve
hammadde maliyetlerinin sektörde zorluklara neden olduğuna işaret
ediyor.  Yine de konut kredisi faizlerindeki düşüş ve Fed'in
borçlanma maliyetlerini bu sene değiştirmeyeceği beklentisiyle
gayrimenkul sektöründe stabilizasyon sinyalleri oldu. ABD Başkanı
Trump'ın, 25 Mayıs'ta Japonya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyareti
öncesinde, 27 Nisan'da Washington'da Başbakan Abe ile bir araya
gelmesi planlanıyor. Ayrıca, Trump'ın Haziran'da Japonya'nın
Osaka şehrinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi için bir kez daha
Japonya'ya seyahat etmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump,
Mayıs ayı sonunda Japonya'ya yapacağı ziyaretle, yeni Japonya
imparatoru ile tanışan ilk yabancı lider olacak. ABD’de bugünmevcut
konut satışlarının açıklanması bekleniyor.
 

Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDTRY 5.8293 0.31 0.43 10.12
EURTRY 6.5535 0.19 -0.14 8.06
EURUSD 1.1244 -0.03 -0.55 -1.86
GBPUSD 1.2996 0.00 -0.79 1.93
USDJPY 111.91 -0.01 -0.12 2.09

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.1498 -1.00 1.60 48.78
Dolar Endeksi 97.3650 -10.90 45.00 126.40
REK 75.1500 - - 15.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,904.75 -0.18 -0.16 15.95
DAX Yakın Vade 12,239.50 0.46 2.22 15.89
Dow Jones Yakın
Vade 26,536.00 -0.11 0.62 14.05

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,278.54 0.22 -0.73 -0.29
Gram Altın 239.62 0.54 -0.28 9.85
WTI 65.42 2.19 2.89 42.59
BRENT 73.69 2.30 3.24 36.04
Bakır 2.91 -1.36 0.17 6.88

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 20.9000 2.00 -131.00 117.00
Türkiye 10 Yıllık 17.7900 9.00 28.00 131.00
ABD 10 Yıllık 2.5720 1.20 1.60 -11.40
ABD 2 Yıllık 2.3800 0.00 -1.20 -11.60
Almanya 10 Yıllık 0.0240 0.10 -3.30 -22.20
Almanya 2 Yıllık -0.5910 0.60 -1.20 1.90

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.0974 0.29 0.35 -2.01
USDIDR 14,098.30 0.43 0.19 -2.21
USDTRY 5.8293 0.31 0.43 10.12
USDRUB 63.8374 -0.27 -0.73 -8.33
USDBRL 3.9278 -0.21 1.44 1.20
USDCNY 6.7113 0.10 0.04 -2.43
USDMXN 18.7905 0.11 -0.34 -4.36
USDCZK 22.8545 0.02 0.77 1.75
USDHUF 284.9300 0.12 0.53 1.68
USDPLN 3.8089 0.02 0.71 1.77
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EURO/DOLAR

Euro Bölgesi’nde geçen hafta imalat ve hizmet PMI beklentilerinin
altında kaldı. ABD'de konut başlangıçları mart ayında artış
beklenirken, düşüş kaydederek %0,3 seviyesine düştü. Düşüş artan
istihdam ve hammadde maliyetlerinin sektörde zorluklara neden
olduğuna işaret ediyor.  Yine de konut kredisi faizlerindeki düşüş ve
Fed'in borçlanma maliyetlerini bu sene değiştirmeyeceği
beklentisi gayrimenkul sektöründe stabilizasyon sinyalleri olarak öne
çıkıyor. Paskalya tatili nedeniyle düşük hacmin görüldüğü paritede
geri çekilmenin devam etmesi halinde 1,1225 seviyesinin
kırılmasıyle 1,1208 ve 1,1175 seviyeleri destek olarak takip
edilebilir. Olası toparlanmalarda ise 1,1252 seviyesinin aşılması
halinde 1,1280 -1,1303 ve 1,1325 seviyeleri direnç olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1.1261

  1.1255  

 1.1249   

1.1244    

 1.1237   

  1.1230  

   1.1225

GBP/USD

GBPUSD paritesinde geçen hafta ortasında başlayan aşağı yönlü
hareketin cuma günü paskalya tatili nedeniyle yatay ve sakin bir
seyir izlediğini gördük. Bugün yine İngiltere’de piyasalar kapalı
olacak. Veri akışının zayıf kalacağı günde paritede yine yatay bir
seyir beklenebilir. Halihazırda Brexit’in AB ile anlaşılmasının
ardından 31 Ekim’e kadar uzatılması paritenin teknik seviyeler
içinde az volatilite ile işlem görmesine neden oluyordu. Sabah
itibariyle parite 1,2995 seviyelerinden yatay işlem görürken bugün
yukarıda 1,3010 seviyesini üzerinde 9 günlük ortalamaların
bulunduğu 1,3035 ve 1,3065 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

   1.3019

  1.3010  

 1.3003   

1.2996    

 1.2987   

  1.2978  

   1.2971
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USDTRY

Dolar/TL kuru cuma günü 5,7914 ve 5,8365 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 5,8112 seviyesinden tamamladı. Cuma günü
yurtdışında paskalya bayramı nedeniyle piyasaların tatil olması
nedeniyle sakin bir seyir izleyen Dolar/TL kuru bakan
Çavuşoğlu’nun S400 konusunda NATO’nun endişelerini
anladıklarına yönelik açıklamalarıyla bir miktar geri gelse de günü
yatay seviyelerde tamamladı. Bugün yine İstanbul seçimlere yönelik
itiraz süreci ve S400’lere yönelik açıklamalar takip edilecek. Sabah
08:48 itibariyle kur 5,83 seviyelerine yakın bölgelerden işlem
görüyor. Kurda bugün yukarıda 5,8510 seviyesi önemli direnç
bölgesi olarak takip edilecek olup bu seviyeyi aşan yükselişlerde
5,8745 ve 5,9140 izlenecektir. Aşağıda ise 5,8150-5,7900 ve 5,7680
destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   5.8780

  5.8591  

 5.8442   

5.8293    

 5.8104   

  5.7914  

   5.7765

EUR/TRY

Euro Bölgesi'nde geçen hafta 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
İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazın bugün
YSK’ nın değerlendirmeye alması bekleniyor. Konuyla ilgili
açıklamalar yakından takip edilirken aynı zamanda bugün tüketici
güveninin açıklanması bekleniyor. Yükselişlerin devam etmesi
halinde daha önce test edilen 6,6045 - 6,6775 ve 6,7430 seviyeleri
direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 6,4560 -  6,3550 ve
6,2650 seviyeleri destek olarak öne çıkmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   6.6044

  6.5850  

 6.5692   

6.5535    

 6.5341   

  6.5146  

   6.4989
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Altın

Cuma günü paskalya öncesi cuma nedeniyle işlem görmeyen ons
altın bugün işleme başladı. Bu sabah %,3 oranında değer kazansa
da bugün bir çok piyasanın kapalı olması nedeniyle hacimsiz işlem
görüyor. ABD, İran’a yönelik ambargolarında 8 ülkeye istisna
tanımıştı. Bu istisnayı uzatmayacağıbeklentileri hem altına hem de
petrol fiyatlarına yukarı yönlü yansıdı. Bu sabah 1279$ seviyesinden
işlem gören ons altın teknik olarak 1280$’ı kırmasıylaalçalan üçgen
formasyonu başlatmıştı. üçgen formasyonuna giren ons altında
yükseliş trendi 1263-1265$ seviyesinden geçiyor. Buoktadan da
orta vadeli yükseliş trendi geçiyor. Bu da demek oluyor ki şuanda
yükseliş trendinin düzeltmesini yaşıyoruz. 1270/ 1265/ 1263
destekler, 1280/ 1288/ 1292 ise dirençlerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   1,284.83

  1,282.35  

 1,280.44   

1,278.54    

 1,276.06   

  1,273.58  

   1,271.67

DAX Yakın Vade

En son perşembe günü işlem gören DAX vadelileri %0,46’lık bir
yükselişle günü 12.240 puandan tamamlamıştı. Tatil nedeniyle
cuma günü yurt dışı piyasaların birçoğu işlem görmezken Avrupa
borsaları bugün de kapalı olacak. DAX vadelileri salı gününden
itibaren işlem görmeye başlayacak.

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 perşembe günü gerçekleştirdikeri son işlemlerini
pozitif seyirle sonlandırmayı başarmıştı. Cuma kapalı olan küresel
piyasalar bugün kısmen açıldı. ABD vadelileri satıcılı işlem görüyor.
Ancak bir çok piyasa halen daha tatilde. O nedenle hacimler yüksek
değil.  Bugün bazı haber sitelerinde ABD’nin İran’a yönelik
ambargolarında 8 ülkeye tanıdığı muafiyeti 2 Mayıs’tan öteye
uzatmak istemiyor. Bu gelişme ABD varlıklarında kısmen olumsuz
karşılandı. Bugün imalat PMI ve ikinci el konut satışları gibi önemli
alt veriler açıklanacak. Bu sabah 26,530 puan seviyesinden işlem
gören Dow vadelisi %0,11 satıcılı. Teknik olarak 26,500’de
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

   26,720.33

  26,674.67  

 26,605.33   

26,536.00    

 26,490.33   

  26,444.67  

   26,375.33

S&P 500 Yakın Vade

Perşembe günkü seansı alıcılı sonlandıran ABD endekslerinden
S&P 500 %0,16 oranında kazanç yaşayarak 2905 puandan kapanış
gerçekleştirdi. paskalya tatili sebebiyle bugün  bir çok piyasada
işlem görülmüyor. Düşük hacmin seyredeceği günde de S&P 500
vadelisi bu sabah %0,20’lik bir oranla hafif satıcılı işlem görüyor. 
Gündemde ABD’nin İran’a yönelik ambargosunda muafiyet tanıdığı
ülklerin istisna tarihini  uzatmayacağı haberlerinin yanı sıra önemli
bilanço haberleri de takip edilecek.VIX endeksi 12,0 seviyesinde
risk iştahının olduğunu gösteriyor. Teknik olarak 2916/ 2930/ 2946
dirençleri ve 2880/ 2865/ 2845 destekleri takip edilmeye devam
edecek.

Günlük Pivot Seviyeleri

   2,928.08

  2,921.92  

 2,913.33   

2,904.75    

 2,898.58   

  2,892.42  

   2,883.83
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Brent Petrol

Cuma günü işlem görmeyen brent petrol bu sabah %2,5 oranında
kazançla 73,75$ seviyesinden işleme görüyor. Bazı haber
kaynaklarına göre Trump yönetimi  ABD yaptırımlarına tabi
tutulmaksızın İran’dan petrol alımına muafiyet getirilen bazı ülkeler
için belirtilen 2 Mayıs tarihinin uzatılmayacağını duyurdu. Bu da
piyasada petrol arzı azalacağı anlamına geldiği için fiyatlara yukarı
yönlü yansıdı. Diğer tarafta yavaş yavaş 80$ seviyesnie yaklaşan
petrol fiyatlarında OPEC’in kesintiye devam edip etmeyeceği de
belirsizliğini sürüdürüyor. Bugün birçok piyasa halen daha paskalya
tatilinde. Bu nedenle hacimler görece düşük. Brent petrolde teknik
olarak 74,35/ 74,70/ 75,35 dirençler, 72,0/ 70,70/ 70,35 ise
desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri

   76.63

  75.47  

 74.58   

73.69    

 72.54   

  71.38  

   70.49

USD/JPY

Japonya Merkez Bankası cuma günü gerçekleştirdiği düzenli
işlemlerde 10 – 25 yıl vadeli tahvil alımlarını yaklaşık iki ayda ikinci
kez azalttı. ABD'de konut başlangıçları mart ayında artış
beklenirken, düşüş kaydederek %0,3 seviyesine düştü. Düşüş artan
istihdam ve hammadde maliyetlerinin sektörde zorluklara neden
olduğuna işaret ediyor.  Yine de konut kredisi faizlerindeki düşüş ve
Fed'in borçlanma maliyetlerini bu sene değiştirmeyeceği beklentisi
gayrimenkul sektöründe stabilizasyon sinyalleri olarak öne
çıkıyor.111,90 direncinin üzerinde 111,93 seviyesinde fiyatlanan
USDJPY’de yükselişlerin devam etmesi halinde 112,15 – 112,26 ve
112,60 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır. Geri çekilmelerde
111,62 -  111,45 ve 111,27 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri

   112.12

  112.05  

 111.98   

111.91    

 111.84   

  111.78  

   111.71
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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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