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Piyasa Gündemi

Ekonomi yönetimden gelebilecek açıklamalar ile iç siyasetteki
gelişmeler TL varlıkların seyri üzerinde etkili olacaktır. Bugün
15:00’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’deki değerlendirme
toplantısı ve 18:00’da gerçekleştirilecek AK Parti MYK'nın toplantısı
takip edilecektir. Ayrıca bugün yurt içinde açıklanacak mart ayı
TÜFE rakamı öne çıkarken, piyasadaki genel beklentiler aylık
bazda %1,04 oranında bir artış olması yönünde şekilleniyor (Gedik
Yatırım: %1,10). 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – TÜFE / ÜFE Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek

Türkiye
Ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM
Başkanlığına sunuldu. Teklifte %20 olarak uygulanan 2021 yılı için
kurumlar vergisinin %25, 2022 için ise %23 olarak uygulanması
öngörüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü
gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarında yapılan sunum yayımlandı.
Banka tarafından yabancı yatırımcılara yapılan sunumda kur
geçişkenliği olarak son dönemde oynaklıkların enflasyon görünümü
açısından risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Sunumda kur kaynaklı
birikimli etkilerin yılın ikinci yarısında dağılmasının beklendiği ifade
edildi. Yurt içinde ekonomi yönetiminden gelebilecek açıklamalar
ve iç siyasetteki gelişmeler yakından izlenecektir. Bugün yurt içinde
mart ayı enflasyon rakamları açıklanacaktır. Şubat ayında TÜFE
piyasa beklentilerinin bir miktar üzerinde aylık %0,91 oranında artış
kaydetmiş ve yıllık TÜFE %15,61 olarak gerçekleşmişti. Piyasadaki
genel beklentiler mart ayında TÜFE’nin aylık bazda %1,04
oranında artış kaydetmesi ve yıllık TÜFE’nin %16,14 olarak
gerçekleşmesi yönünde şekilleniyor. Gedik Yatırım olarak bizim
tahminimiz ise TÜFE’nin aylık bazda %1,10 artış göstermesi ve
yıllık TÜFE’nin %16,20 olarak gerçekleşmesi yönünde. Enflasyon
rakamları TL varlıkların seyri ve TCMB’nin politikaları üzerinde etkili
olacaktır.

Euro Bölgesi
Cuma günü Avrupa borsaları Kutsal Cuma nedeniyle işlem
görmezken, ekonomik veri akışı da yer almadı. Bugün de Paskalya
tatili nedeniyle Avrupa borsaları kapalı olacak. Tatil nedeniyle
bugün de Euro Bölgesi’nde ekonomik veri akışı bulunmuyor.
Avrupa genelinde son haftalarda vaka artışları yeniden artış
kaydederken, üçüncü dalga endişeleri ön plana çıkıyor. Geçen
hafta Fransa ve İtalya salgın kaynaklı tedbirleri uzatırken, salgın
kaynaklı gelişmeler piyasaların yakın takibinde yer alacaktır.
Enflasyon ve salgın kaynaklı endişeler, aşı çalışmalarına ilişkin
gelişmeler ve ekonomik veri akışları ön planda kalmaya devam
edecektir.

ABD
ABD’de cuma günü piyasalar tatil nedeniyle işlem görmezken,
küresel çapta hacim zayıf seyretti. Cuma günü mart ayına ilişkin
açıklanan tarım dışı istihdam verisi 916 bin arttı ve 7 ayın en
yüksek artışına işaret etti. Piyasadaki beklentiler 600 bin civarında
bir artış olması yönündeydi. Mart ayı işsizlik oranı %6,0 olarak
beklentilere paralel açıklandı. Ortalama saatlik kazançlar ise aylık
bazda %0,1 artış beklentisine karşılık %0,1 oranında azalış
kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden, ilk kabine toplantısını Beyaz
Saray'da gerçekleştirdi. Biden, Senatoya da kabinesini "rekor
sürede" onayladığı için teşekkür etti. Diğer yandan ülkede günlük
ortalama aşılama sayısı 3 milyona yükselirken, cumartesi günü 4,1
milyon doz aşı uygulandığı açıklandı. Böylelikle günlük bazda en
yüksek aşılama sayısı kaydedildi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.1888 -0.02 -0.25 10.13
EURTRY 9.6189 0.02 -0.40 5.70
EURUSD 1.1750 -0.08 -0.12 -3.82
GBPUSD 1.3819 -0.03 0.40 1.05
USDJPY 110.68 -0.02 0.78 7.19

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.8050 -2.00 10.00 52.50
Dolar Endeksi 93.0580 4.60 15.80 312.10
REK 69.6900 - - 736.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,026.75 0.42 1.71 7.42
DAX Yakın Vade 15,113.00 0.56 3.43 9.94
Dow Jones Yakın
Vade 33,247.00 0.64 0.65 9.02

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,722.33 -0.44 0.60 -9.39
Gram Altın 453.42 -0.06 0.35 -0.18
WTI 60.82 -0.86 -1.29 25.57
BRENT 63.94 -1.00 -1.58 24.00
Bakır 3.98 0.00 -1.63 13.24

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.5400 -61.00 -74.00 358.00
Türkiye 10 Yıllık 18.2100 -4.00 -52.00 531.00
ABD 10 Yıllık 1.7160 0.20 0.10 79.90
ABD 2 Yıllık 0.1920 0.60 4.90 6.90
Almanya 10 Yıllık -0.3270 -0.30 1.70 24.80
Almanya 2 Yıllık -0.7120 -0.40 0.80 0.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6584 -0.02 -1.72 -0.24
USDIDR 14,528.70 -0.06 0.44 4.34
USDTRY 8.1862 -0.05 -0.28 10.10
USDRUB 76.3710 -0.08 1.00 3.02
USDBRL 5.7120 0.07 -1.20 9.98
USDCNY 6.5675 0.00 -0.03 0.53
USDMXN 20.3270 0.06 -1.39 2.18
USDCZK 22.2036 0.09 0.02 3.38
USDHUF 307.5000 0.17 -0.30 3.60
USDPLN 3.9205 0.34 -1.10 5.01
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Euro/Dolar

Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü piyasalar kapalı
bulunurken, bugün ABD hariç Avrupa piyasalarında paskalya
nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor. Avrupa genelinde vaka
artışları yeniden artış kaydederken, üçüncü dalga endişeleri ön
planda kalmaya devam ediyor. ABD’de ise haftanın son işlem günü
tarım dışı istihdam raporu takip edildi. Ülkede tarım harici
sektörlerde istihdam, mart ayında 7 ayın en yüksek artışına işaret
ederek piyasa beklentilerinin üzerinde 916 bine yükseldi. İşsizlik
oranı ise mart ayında %6'ya gerilerken, ortalama saatlik kazançlar
aylık %1 düşerken, yıllık bazda %4,2 arttı. 1,1704 seviyesinin test
edilmesiyle toparlanmanın yaşandığı paritede 1,1786 – 1,1805 ve
1,1835 seviyeleri direnç, 1,1738 – 1,1704 ve 1,1685 destek
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1792

  1.1783  

 1.1767   

1.1750    

 1.1741   

  1.1732  

   1.1716

GBP/USD

İngiltere’de imalat PMI endeksi mart ayında yeni işlerde görülen
artış etkisiyle, şubat ayındaki 57,9’dan, 58,9’a yükseldi. Böylece
imalat sektörü mart ayında artışa devam ederek 10 yılın zirvesine
yükseldi. ABD ise tarım dışı istihdam rakamları ön plandaydı.
Ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, mart ayında 7 ayın en
yüksek artışına işaret ederek piyasa beklentilerinin üzerinde 916
bine yükseldi. İşsizlik oranı ise mart ayında %6'ya gerilerken,
ortalama saatlik kazançlar aylık %1 düşerken, yıllık bazda %4,2
arttı.  ABD’de bugün piyasalar açılırken, İngiltere’de Paskalya
nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Paritede 1,3800 seviyesinin
üzerindeki fiyatlamalarda 1,3860 – 1,3900 ve 1,3930 izlenen direnç
seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 1,3800 – 1,3765 ve 1,3734
direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3862

  1.3853  

 1.3836   

1.3819    

 1.3810   

  1.3801  

   1.3784
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USD/TRY

Dolar/TL kuru gün içerisinde 7,9880 ve 8,1904 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü yükselişle 8,1904 seviyesinden tamamladı.
Geçen hafta içerisinde TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun sıkı para
politikasının korunacağı yönünde verdiği mesajlar, hafta ortasından
itibaren Türk Lirası’nı destekleyen bir gelişme oldu. Cuma günü
gün içerisinde Türk Lirası değer kazanımını devam ettirirken,
ABD’de güçlü gelen tarım dışı istihdam rakamının doları
desteklemesine bağlı olarak TL gün içi kazançlarını geri verdi.
Bugün yurt içinde mart ayı enflasyon rakamı TL’nin seyri ve merkez
bankasının kararları üzerinde belirleyici olacağından yakından
izlenecektir. Bu sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi 93,02
seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,16 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.3092

  8.2783  

 8.2335   

8.1888    

 8.1579   

  8.1270  

   8.0822

EUR/TRY

Cuma günü Avrupa borsaları Kutsal Cuma nedeniyle işlem
görmezken, ekonomik veri akışı da yer almadı. Bugün de Paskalya
tatili nedeniyle Avrupa borsaları kapalı bulunurken, tatil nedeniyle
Euro Bölgesi’nde ekonomik veri akışı bulunmuyor. Avrupa
genelinde vaka artışları yeniden artış kaydederken, üçüncü dalga
endişeleri ön planda kalmaya devam ediyor. Yurt içinde ise Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği
yatırımcı toplantılarında yapılan sunum yayımlandı. Banka
tarafından yabancı yatırımcılara yapılan sunumda kur geçişkenliği
olarak son dönemde oynaklıkların enflasyon görünümü açısından
risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Bugün yurt içinde mart ayı
enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu
sabah 9,59’lu seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.7976

  9.7548  

 9.6869   

9.6189    

 9.5761   

  9.5334  

   9.4654
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XAU/USD

ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisi,
ons altın açısından pek olumlu olmadı. Tarım dışı istihdam Mart
ayında 916 bin kişi olarak açıklanırken, Şubat ayı verisi 379 binden
468 bine yukarı yönde revize edildi. ABD'de aşılamanın hız
kazanması, geçen seneki istihdam kayıplarının telafi edilmesini
destekliyor. Bu telafi de, ekonomiye dair iyimserliği güçlendirdiği
gibi ons altının yükselişini zorlaştırıyor. Bugün için ABD'den
açıklanacak ikincil düzey veriler bulunuyor, altın açısından etkisi
sınırlı kalabilir. Bugün ABD 10 yıllık tahvil faizinin seyri de izlenmeli,
net olarak kalıcı bir gevşemeden hala bahsedemiyoruz ve bu
durumda altını baskılamaya devam ediyor. Ons altın için 1731$ -
1745$ - 1758$ dirençler, 1714$ - 1702$ - 1689$ destekler olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,735.25

  1,732.62  

 1,727.37   

1,722.12    

 1,719.49   

  1,716.87  

   1,711.62

DAX Yakın Vade

Euro Bölgesi’nde ekonomik görünümde gözlenen iyileşme ve
devam eden aşılama çalışmaları risk iştahını ve hisse piyasalarını
destekleyen gelişmeler olarak karşımıza çıkarken, salgın ve
enflasyon endişeleri aşağı yönlü risk unsuru olarak izleniyor. Son
haftalarda artış kaydeden vaka sayıları ve üçüncü dalga endişeleri
nedeniyle Avrupa’da tedbirlerin uzatıldığı görülüyor. Vaka artışları
ve sıkılaşan tedbirlerin ekonomik görünüm üzerinde etkileri
yakından takip edilecektir. Perşembe günü Euro Bölgesi’nde
açıklanan imalat PMI rakamı tarihi zirvelerine ulaşırken, güçlü
gelen PMI rakamları borsaları destekledi. Kutsal Cuma nedeniyle
haftanın son işlem gününde Avrupa borsaları işlem görmezken,
bugün de Paskalya tatili nedeniyle Avrupa’da piyasalar kapalı
olacak. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,388.00

  15,299.00  

 15,206.00   

15,113.00    

 15,024.00   

  14,935.00  

   14,842.00
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Dow Jones Yakın Vade

Yeni haftaya başlarken, birçok ülkede Paskalya tatili nedeniyle
piyasalar kapalı olacak. ABD'de Cuma günkü tatilin ardından bugün
piyasalar açılıyor. Cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde
gelen Mart ayı tarım dışı istihdam verisi 916 bin kişi artış kaydetti.
Şubat ayı verisi 379K'dan 468K'ya yukarı yönde revize edildi.
Açıklanan istihdam verilerinin olumlu yorumlanması, aşılamadaki
hızlanmasının etkisinin istihdam piyasasında toparlanma
sinyallerini gündeme getirmesi, bu sabah ABD vadelilerinin pozitif
seyrini destekliyor. Vadeli piyasada Dow Jones Endeksi hafif alıcılı.
Bugün açıklanacak ABD verilerinin etkisi sınırlı kalabilir. Sözleşme
için 33.358 - 33.530 - 33.775 direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri
çekilmelerde, 33.055 - 32.881 - 32.726 destek noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,398.67

  33,332.33  

 33,289.67   

33,247.00    

 33,180.67   

  33,114.33  

   33,071.67

S&P 500 Yakın Vade

ABD piyasaları, Cuma günkü tatilin ardından bugün açılıyor. Birçok
ülkede ise Paskalya tatili nedeniyle piyasalar kapalı kalmaya
devam edecek. Cuma günü ABD'de Mart ayı tarım dışı istihdam
verisi beklentilerin üzerinde 916 bin kişi olarak açıklandı. Şubat ayı
verisi 379 binden 468 bine yukarı yönde revize edildi. Açıklanan ve
beklentilerin üzerinde bir performans kaydeden istihdam verileri,
piyasalarda olumlu algılanıyor. Özellikle, aşılamada hız kazanan
ABD, istihdam piyasasındaki kayıplarını da telafi etmeye başladı.
Bu durum verilere yansımaya başladığı gibi, fiyatlara da iyimser
yönde yansıyor. Bu sabah vadeli piyasada S&P 500 Endeksi sınırlı
yükselişle işlem görüyor.  Sözleşme için 4.003 - 3.979 - 3.954
destek noktaları olurken, 4.042 - 4.067 - 4.098 direnç noktaları
olarak izlenebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,044.08

  4,038.92  

 4,032.83   

4,026.75    

 4,021.58   

  4,016.42  

   4,010.33
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Brent Petrol

Brent petrol 64$ seviyesinin üzerinde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta,
1 Nisan günü OPEC+ toplantısı takip edildi. Mayıs ayından itibaren
petrol üretim kesintilerini kademeli olarak hafifletme kararı alındığı
belirtildi. Bu açıklama, petrol piyasasında iyileşme yolunda bir
sinyal olarak algılanıyor. Ancak fiyatlamalar açısından güçlü bir
yükseliş ivmesi şimdilik oluşamadı. Suudi Arabistan, Asya'daki
müşterileri için teslimat fiyatlarını yükselttiğini bildirdi. Gelecek
dönem için petrol piyasasındaki toparlanma beklentileri, fiyatların
sınırlı negatif algılanmasına neden oluyor. Avrupa'daki kapanmalar,
salgındaki endişeler, bu durumu baskılıyor olabilir. Brent petrol için
63,01$ - 61,76$ - 60,12$ destekler olurken, 65,46$ - 66,83$ -
68,46$ dirençler olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   65.16

  64.91  

 64.43   

63.94    

 63.69   

  63.45  

   62.96

USD/JPY

Haftanın son işlem günü kutsal Cuma nedeniyle piyasalar kapalı
bulunurken, açıklanan tarım dışı istihdam rakamları ön plandaydı.
Ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, mart ayında 7 ayın en
yüksek artışına işaret ederek piyasa beklentilerinin üzerinde 916
bine yükseldi. İşsizlik oranı ise mart ayında %6'ya gerilerken,
ortalama saatlik kazançlar aylık %1 düşerken, yıllık bazda %4,2
arttı. Japon hükümeti, koronavirüs vakalarının artış gösterdiği
Osaka, Hyogo ve Miyagi'de salgına karşı sert tedbirler uygulanması
kararı aldı. Ülkede bu sabah açıklanan mart ayı hizmet PMI
endeksi 48,3 seviyesinde açıklanarak toparlanmaya devam etti.
Dalgalı seyrin kaydedildiği paritede yükselişlerde 110,96 – 111,10
ve 111,30 seviyeleri direnç, 110,35 – 110,10 ve 109,72 izlenen
destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   111.00

  110.88  

 110.78   

110.68    

 110.55   

  110.42  

   110.33
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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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