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Piyasa Gündemi

Virüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken, toplam vaka
sayısı 785 bini geçti. Yurt içinde de vaka sayısı 10.827’ye
ulaşırken, salgın nedeniyle can kaybı 168 olarak gerçekleşti.
Salgına ve küresel ekonomiye ilişkin endişeler gündemdeki yerini
korurken, ekonomileri desteklemeye yönelik gelen adımlar finansal
piyasalar üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletiyor. Dolar ise küresel
çapta değer kazanmaya devam ediyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Yüksek
•    12:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Kamu bankaları hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altındaki bireysel
segmentteki müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
Bireysel müşteriler 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36
aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Moody's,
düşük kredi notlu ve kısa vadede büyük dış borç ödemeleri olan
gelişmekte olan piyasaların kırılgan olabilecekleri uyarısında
bulundu. Moody's, hali hazırda vadeleri gelen uluslararası
tahvillerinin refinansmanını sağlamış Türkiye, Sri Lanka, Hondras,
ve Tunus gibi ülkeleri, yaklayan uluslararası tahvil itfalarının döviz
rezervlerine oranının büyüklüğü nedeniyle hassas durumda
olduklarını ifade etti.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi’nde tüketici güveni mart ayında 11,6 seviyesinde
azalırken, sanayi güveni de 10,8 seviyesinde düşüş kaydetti.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin öncü verilerine göre, ülkede
TÜFE, bu ay 2019'nın aynı dönemine kıyasla %1,4 artış
kaydederken, aylık bazda artş %0,1 oldu. Enflasyonun martta
düşük kalmasında enerji fiyatlarında %0,9’luk azalış etkili olurken,
yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın tüm Euro Bölgesi için
hedeflediği %2'nin çok az altında kaldı. 

ABD

ABD'de bekleyen konut satışları virüsün ekonomide etkisinin
görülmediği şubat ayında %2,4 seviyesinde açıklanarak yükseldi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin
düzenlediği günlük basın toplantısında, son gelişmelere ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Alınan önlemlere uyarak 1 milyondan
fazla kişinin hayatının kurtulabileceğini belirterek, Kovid-19'a karşı
alınan önlemleri dün 30 Nisan'a kadar uzattıklarını anımsatarak 30
günün çok önemli olduğunu ifade etti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi
(FDA), olası yararının, riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi
ile bazı ilaçların yeni tip koronavirüs  tedavisinde kullanımına onay
verdi.

Çin

Çin’de imalat PMI mart ayında 52’ye yükselerek 44,8’lik
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İmalat PMI verisi Şubat’taki rekor
dip seviyesi olan 35,7’den toparlanırken 50’nin üzerinde gerçekleşti
ve imalat sektöründe koşulların iyileştiğini gösterdi. Hizmetler ve
inşaatı kapsayan imalat dışı PMI da 52,3 ile iyileşme kaydetti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 6.5884 0.18 2.62 10.75
EURTRY 7.2561 -0.13 4.75 8.73
EURUSD 1.1011 -0.32 2.06 -1.84
GBPUSD 1.2340 -0.60 4.96 -6.84
USDJPY 108.29 0.46 -2.63 -0.34

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 6.8235 8.15 5.00 51.15
Dolar Endeksi 99.2860 7.80 -242.10 289.70
REK 75.1600 - - -92.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 2,606.75 -0.17 6.92 -19.32
DAX Yakın Vade 9,789.50 0.29 1.94 -26.10
Dow Jones Yakın
Vade 22,086.00 -0.37 7.17 -22.53

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,615.17 -0.44 -0.74 6.41
Gram Altın 342.12 -0.22 1.90 17.85
WTI 19.63 6.51 -14.06 -67.91
BRENT 24.13 2.85 -12.66 -63.87
Bakır 2.19 1.74 0.37 -21.56

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 11.6000 30.00 49.00 -18.00
Türkiye 10 Yıllık 13.5500 47.00 -11.00 134.00
ABD 10 Yıllık 0.6790 -5.10 -17.40 -124.00
ABD 2 Yıllık 0.2260 -0.80 -15.60 -134.50
Almanya 10 Yıllık -0.5040 0.80 -15.20 -31.60
Almanya 2 Yıllık -0.7270 -1.20 -7.90 -11.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 17.9912 0.32 2.72 28.45
USDIDR 16,376.00 0.28 1.70 17.94
USDTRY 6.5884 0.18 2.62 10.75
USDRUB 79.2540 -0.26 1.19 27.67
USDBRL 5.1943 -0.01 1.91 29.22
USDCNY 7.0959 -0.06 0.46 1.91
USDMXN 24.0576 1.15 -3.14 27.23
USDCZK 24.7970 0.36 -3.47 9.39
USDHUF 326.2000 0.37 -1.07 10.59
USDPLN 4.1332 0.58 -3.14 8.95
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde tüketici güveni mart ayında 11,6 seviyesinde
azalırken, sanayi güveni de 10,8 seviyesinde açıklanarak düşüş
kaydetti. ABD'de bekleyen konut satışları virüsün ekonomide
etkisinin görülmediği şubat ayında % 2,4 seviyesinde açıklanarak
yükseldi. ABD’de bazı sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde
kullanılmasına onay verilirken, ABD Başkanı Trump önlemlerin
uzatıldığı tarih olan 30 Nisana kadar olan sürecin çok önemli
olduğunun altını çizdi. Bugün Almanya’da işsizlik, Euro Bölgesi’nde
öncü TÜFE rakamları, ABD’de tüketici güveni takip edilecek. Geri
çekilmenin kaydedildiği paritede 22 günlük üssel ortalamanın
destek konumunda bulunduğu gözlenmektedir. 1,1000 – 1,0978 ve
1,0954 seviyeleri destek, 1,1032 – 1,1055 ve 1,1085 direnç
seviyeleri olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1121

  1.1089  

 1.1050   

1.1011    

 1.0979   

  1.0947  

   1.0908

GBP/USD

Geçtiğimiz hafta Fed ve Kongre’den gelen adımlarla %8 civarında
yükseliş kaydeden GBPUSD paritesi dün dolar endeksindeki tepki
alımlarıyla bir miktar geriledi. Küresel dolar endeksinin 4 günlük
aranın ardından ABD’de hafta sonu artan vaka sayılarının etkisiyle
yükselişe geçmesi dün GBPUSD paritesinde görülen geri
çekilmede etkiliydi. Bugün yine salgına yönelik gelişmelerin yanı
sıra İngiltere’de açıklanacak son çeyrek büyüme verisi ve ABD
tarafında açıklanacak S&P konut fiyatları ve tüketici güveni
rakamları takip edilecek. Sabah itibariyle aşağı yönlü eğilimi
gösteren paritede bugün 1,2320 seviyesinin altında 1,2260 ve
1,2145 seviyeleri destek noktaları olarak izlenecektir. Yükselişlerde
ise 1,2360 seviyesinin üzerinde 1,2420 ve 1,2485 seviyeleri önem
kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2574

  1.2496  

 1.2418   

1.2340    

 1.2262   

  1.2184  

   1.2107
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USD/TRY

Dolar/TL kuru dün 6,4462 ve 6,5888 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 6,5763 seviyesinden tamamladı. ABD’de hafta
sonu vaka sayılarında görülen hızlı artış dün dolar endeksinin 3
günlük aranın ardından tekrar yükselişe geçmesine neden oldu.
Güne 6,49-6,50 bandında başlayan Dolar/TL kuru öğleden sonra
doların gelişen ülke para birimlerine karşı değerini artırmasıyla
yükselişe geçti.  Önemli bir veri akışının olmadığı günde TL,
Meksika pesosu ve G.Afrika randıyla beraber zayıf performans
gösteren para birimleri arasında yer aldı. Dolar/TL kuru sabah
08:35 itibariyle 6,58 seviyelerine yakın işlem görüyor. Kurda bugün
6,58 seviyesinin üzerinde 6,60 ve 6,64 seviyeleri önem
kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 6,56 seviyesinin altında 6,54 ve
6,50 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   6.6207

  6.6054  

 6.5969   

6.5884    

 6.5731   

  6.5578  

   6.5493

EUR/TRY

Euro/TL kuru dün 7,1610 ve 7,2752 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü 7,2454 seviyesinden tamamladı. Euro
Bölgesi’nde tüketici güveni mart ayında 11,6 seviyesinde azalırken,
sanayi güveni de 10,8 seviyesinde açıklanarak düşüş kaydetti.
Yurtiçinde virüse karşı alınan tedbirler kapsamında destekleyici
adımlar gelmeye devam ediyor. Vaka ve can kaybı sayısındaki
artışla oluşan endişeler TL varlıklar üzerinde baskının oluşmasına
neden oluyor. Almanya’da bugün işsizlik rakamları, yurtiçinde ise
dış ticaret dengesi takip edilecek. 9 günlük üssel hareketli
ortalamanın destek konumunda bulunduğu paritede 7,2690 -
7,3020 ve 7,3700 direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise kısa
vadede 7,2023 - 7,1618 ve 7,1215 destek seviyeleri olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   7.3248

  7.2975  

 7.2768   

7.2561    

 7.2288   

  7.2016  

   7.1809
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XAU/USD

Dün 1605$ ve 1633$ seviyeleri arasında dalgalanan ons altın bu
sabah dar bantta hareketlerine devam ederek 1614$ seviyesinden
işlem görüyor. ABD’de bazı sıtma ilaçlarının koronavirüs
tedavisinde kullanılmasına onay verilirken, ABD Başkanı Trump
önlemlerin uzatıldığı tarih olan 30 Nisana kadar olan sürecin çok
önemli olduğunun altını çizdi. Bu sabah Çin’den gelen hizmet ve
imalat PMI rakamları beklentilerin üzerinde 50 seviyesinin üzerinde
açıklanarak büyümeye işaret etti. Veri oluşturduğu iyimserlikle
küresel risk iştahı üzerinde toparlanmayı beraberinde getirirken,
virüse ilişkin haber akışları ön planda bulunmaya devam ediyor.
Geri çekilmenin devam etmesi halinde ons altında 1605$ - 1595$
ve 1585$ seviyeleri destek,1622$ -1633$ ve1642$ takip edilen
direnç seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,634.75

  1,629.25  

 1,622.24   

1,615.24    

 1,609.74   

  1,604.24  

   1,597.23

DAX Yakın Vade

Küresel hisse piyasaları haftaya dalgalı bir seyirle başlarken,
ABD’de spot piyasaların açılmasının ardından alımlar bir miktar güç
kazandı. Virüs salgını hisse piyasaları üzerinde baskı oluştursa da
ekonomiyi desteklemeye yönelik hamleler kayıpları belirli ölçüde
sınırlıyor. Avrupa borsaları dün günü %1’leri aşan yükselişlerle
tamamlarken, DAX vadelisi de günü %1,89’luk değer kazanımıyla
9.761 puandan kapattı. Bu sabah da hafif alıcılı bir seyir izleyen
DAX vadeli kontratında alımların devam etmesi durumunda 9.885 -
9.963 ve 10.117 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri
çekilmelerde ise 9.674- 9.523 ve 9.422 seviyeleri destek
konumunda bulunmaktadır. Salgına ilişkin gelişmeler fiyatlamalar
üzerinde belirleyici olmaya devam edilecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   10,128.83

  10,045.67  

 9,917.83   

9,790.00    

 9,706.83   

  9,623.67  

   9,495.83
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Dow Jones Yakın Vade

Geçen haftanın son gününde kar satışlarına maruz kalan DJ
vadelileri dün günün ilk saatlerinde vaka sayılarındaki artışa
bağlı olarak aşağı yönlü bir seyir izlese de spot piyasaların
açılmasından önce yönünü tersine çevirdi. “V” tip
toparlanmanın fiyatlandığı endekslerde alımlar teknoloji
hisseleri liderliğinde ivme kazanırken endeks vadelileri günü
%3’ün üzerinde primle tamamladı. Sabah itibariyle hafif
kayıplar gördüğümüz DJ vadelilerinde bugün yine salgına
yönelik gelişmeler önemli olacaktır. Ayrıca S&P konut fiyatları
endeksi ve tüketici güveni rakamları takip edilecektir.
 Endekste bugün 22,345 seviyesinin üzerinde 22,545 ve
22,910 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri
dönüşlerde ise 22,000 seviyesinin altında 21,780 ve 21,355
seviyeleri önem kazanacaktır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   22,641.67

  22,493.33  

 22,289.67   

22,086.00    

 21,937.67   

  21,789.33  

   21,585.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD’de koronavirüsle mücadele konusunda şirketlerden gelen hızlı
test ve aşı çalışmaları gibi açıklamalar piyasalara moral verdi.
Cuma günü %3,37 düşüşle kapanan S&P 500 Endeksi, dün %3,35
yükselerek günü 2626 seviyesinden tamamladı. Endeksin
vadelilerinde dün en yüksek 2621 seviyesi görülürken, bugün en
yüksek 2631 seviyesi görüldü. Böylece dün bahsettiğimiz güçlü
direnç bölgesi olan 2608-2635 aralığı test edilmiş oldu. Sabah
saatlerinde hafif düşüşle 2600 civarında işlem gören sözleşmede
izleyeceğimiz ilk önemli direnç bahsettiğimiz bu bölge olacak.
Burası geçilecek olursa 2785 ve 2877 seviyeleri gündeme gelebilir.
Aşağıda ise ilk güçlü desteğimiz 2550’de bulunuyor. Buranın altına
sarkılacak olursa satışlar yeniden sertleşebilir ve 2500 ve 2450
yeniden hedef olabilir.   

Günlük Pivot Seviyeleri
   2,663.83

  2,647.67  

 2,627.33   

2,607.00    

 2,590.83   

  2,574.67  

   2,554.33
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Brent Petrol

Salgına yönelik endişeler riskli varlıklar üzerinde baskı
oluştururken, talep ve arz kaynaklı endişeler petrol fiyatları
üzerindeki satış baskısını artırıyor. Salgına bağlı olarak talep
endişelerinin artış gösterdiği petrol piyasasında, pazar ve fiyat
savaşlarının da devam etmesi satıcılı seyrin devam etmesine
neden oluyor. Geçen haftaki sıkışma alanının aşağı yönlü kıran
brent petrol dün de günü %6,72’lik düşüşle tamamlarken, dünkü
sert düşüşün ardından bu sabah bir miktar tepki alımları etkili
oluyor.  Tepki alımlarının devam etmesi halinde 24,26$ - 25,06$ ve
25,62$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Tekrar satış baskısının
artış kaydetmesi halinde ise 22,35$ - 21,39$ ve 20,54$ seviyeleri
destek konumunda bulunmaktadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   25.31

  24.91  

 24.52   

24.13    

 23.73   

  23.33  

   22.94

USD/JPY

ABD'de bekleyen konut satışları virüsün ekonomide etkisinin
görülmediği şubat ayında % 2,4 seviyesinde açıklanarak yükseldi.
ABD’de bazı sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde
kullanılmasına onay verilirken, ABD Başkanı Trump önlemlerin
uzatıldığı tarih olan 30 Nisana kadar olan sürecin çok önemli
olduğunun altını çizdi. Japonya’da işsizlik oranı şubat ayında 2,4%
seviyesinde açıklanarak değişim göstermezken, sanayi üretimi
beklentilerin üzerinde %0,4 seviyesinde açıklandı. Dün 107,11
seviyesinin test edildiği USDJPY’de bu seviyeden gelen alımlarla
toparlanmanın kaydedilmektedir. 108,25’in üzerinde 108,70 –
109,00 ve 109,25 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Kar
satışlarının yaşanması durumunda ise 107,70 – 107,45 ve 107,25
seviyeleri desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.85

  109.28  

 108.78   

108.29    

 107.72   

  107.15  

   106.66
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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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