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Piyasa Gündemi

Yurt içinde mart ayı TÜFE rakamı beklentilere yakın gerçekleşerek
aylık bazda %1,08 artış kaydetti ve yıllı TÜFE %16,19 seviyesine
ulaştı. ABD’de açıklanan ISM hizmet PMI tarihi yüksek seviyelerini
görürken, güçlü gelen rakam küresel risk iştahını destekledi. Aşı
çalışmaları ve küresel görünümdeki iyileşme risk iştahını
desteklerken, enflasyon ve salgın endişeleri risk unsuru olarak
izleniyor. Yurt içinde ise iç siyasetteki gelişmeler önemini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    12:00 Euro Bölgesi – İşsizlik Oranı Önem: Yüksek
•    17:00 ABD – İş İmkanları ve Personel Değişimi Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat
endekslerini açıkladı. Enflasyon mart ayındaki ekonomideki
açılmanın da etkisiyle hizmet fiyatlarındaki artışın öncülüğünde
aylık %1,08 arttı. Yıllık enflasyon %16,19’a yükselerek Temmuz
2019’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Çekirdek enflasyon
mart ayında yıllık %16,88 olarak gerçekleşti ve 2 yılın en yüksek
seviyesine çıktı. Gıda fiyatları sera ile tarla ürünleri geçişinin
başladığı martta yükselişini sürdürürken üretici enflasyonu ise aylık
%4,13 arttı ve yıllık üretici enflasyonu %31,20’ye yükseldi.
Böylelikle üretici fiyatlarında yıllık enflasyon Aralık 2018'den bu
yana en yüksek seviyeyi gördü. Böylelikle üretici fiyatlarında yıllık
enflasyon Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Üretici enflasyonundaki güçlü artış tüketici enflasyonu üzerinde
baskı oluşturmaya devam etti. Veriler üretici fiyatlarındaki yukarı
ivmenin hızlandığına işaret etti. Açıklanan enflasyon rakamları TL
varlıkların seyri ve TCMB’nin politikaları üzerinde etkili olacaktır.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyon
Başkanı Ursula Von Der Leyen’in bugün itibari ile Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelmesi
bekleniyor.

Euro Bölgesi

Haftanın ilk işlem günü Avrupa borsaları paskalya tatil nedeniyle
işlem görmezken, önemli bir ekonomik veri akışı da yer almadı.
Bugün piyasalar açılırken, Euro Bölgesi’nde şubat ayına ait işsizlik
oranı, nisan ayına ait Sentix yatırımcı güven endeksinin
açıklanması bekleniyor.

ABD

ABD’de şubat ayına ait fabrika siparişleri %0,8 gerilemeyle
beklentilerin üzerinde azalış kaydetti. ISM hizmetler endeksi Mart'ta
63,7 olarak kaydedildi ve 1997 yılından bu yana tutulan veri setinin
en yüksek seviyesine çıktı. ABD'de aşılamaların hız kazanması
hizmetler sektöründe yükselişin yaşanmasında etkili oldu. Verilere
göre ülkede 104,2 milyon kişi en az bir doz aşılandı. Böylelikle
nüfusun yüzde 31'ine en az ilk doz aşı uygulandı. Bunun yanında
ülkede 59,9 milyon kişinin iki doz aşılamasının tamamlandığı da
belirtildi. Aşılamaları tamamlanan kişilerin toplam nüfusa oranı ise
%18 oldu. Ülkede Pfizer ve Moderna aşıları iki doz uygulanırken,
Johnson&Johnson aşıları tek doz yapılıyor. ABD Hazine Bakanı
Janet Yellen, G20 ülkeleriyle birlikte küresel asgari kurumlar vergisi
üzerinde çalıştıklarını belirterek, küresel ekonominin çok uluslu
şirketlerin vergilendirilmesinde daha eşit bir oyun alanına dayalı
olarak gelişmesini, inovasyonu, büyümeyi ve refahı teşvik etmesini
sağlamak için küresel bir asgari vergi kullanılabileceğini söyledi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.1153 0.09 -2.65 9.14
EURTRY 9.5872 -0.03 -1.89 5.35
EURUSD 1.1814 0.02 0.82 -3.30
GBPUSD 1.3917 0.13 1.28 1.77
USDJPY 110.19 0.01 -0.14 6.71

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.8238 1.88 -3.88 54.38
Dolar Endeksi 92.5920 5.30 -67.00 265.50
REK 69.6900 - - 736.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,063.00 -0.12 2.92 8.38
DAX Yakın Vade 15,273.00 1.06 1.59 11.11
Dow Jones Yakın
Vade 33,358.00 -0.17 1.32 9.38

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,736.98 0.49 3.09 -8.62
Gram Altın 453.19 0.62 0.31 -0.23
WTI 59.31 0.96 -1.87 22.47
BRENT 62.67 0.84 -2.02 21.54
Bakır 4.08 2.49 2.42 16.06

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 18.5600 2.00 -59.00 360.00
Türkiye 10 Yıllık 18.3600 15.00 -62.00 546.00
ABD 10 Yıllık 1.6880 -1.80 -2.40 77.10
ABD 2 Yıllık 0.1670 -0.10 1.80 4.40
Almanya 10 Yıllık -0.3300 -0.10 -3.90 24.50
Almanya 2 Yıllık -0.7100 0.30 -1.30 0.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5587 0.03 -2.40 -0.92
USDIDR 14,498.00 0.10 -0.40 4.12
USDTRY 8.1153 0.09 -2.65 9.14
USDRUB 76.2850 -0.11 0.59 2.90
USDBRL 5.6646 -0.03 -1.91 9.07
USDCNY 6.5490 -0.27 -0.35 0.25
USDMXN 20.3169 0.00 -1.35 2.13
USDCZK 21.9890 -0.04 -1.52 2.38
USDHUF 304.8200 -0.04 -1.67 2.70
USDPLN 3.8838 -0.03 -2.31 4.03
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Euro/Dolar

Cuma gününden bu yana kapalı olan Avrupa piyasaları bugün
açılırken, artan vaka sayılarının seyri ve aşılamaya ilişkin
gelişmeler ön planda kalmaya devam ediyor. ABD’de dün
piyasaların açık olduğu günde dayanıklı mal siparişleri ve ISM
imalat dışı PMI rakamları takip edildi. Ülkede ISM imalat dışı
endeksi, martta aylık 8,4 puan artışla 63,7 değerini alarak tüm
zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de aşılamaların hız
kazanması hizmetler sektöründe yükselişin yaşanmasında etkili
oldu. Pozitif fiyatlamanın yaşandığı paritede 1,1835 – 1,1866 ve
1,1885 direnç seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Ancak 1,1800
seviyesinin altında oluşacak fiyatlamalarda geri çekilmelerde
1,1786 – 1,1760 ve 1,1738 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1847

  1.1835  

 1.1825   

1.1814    

 1.1802   

  1.1790  

   1.1779

GBP/USD

İngiltere'de Covid-19 aşı pasaportu pilot uygulamasının bu ay
başlatılacağı belirtildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aşı
pasaportu pilot uygulamasıyla ilgili bugün açıklama yapması
bekleniyor. ABD’de ise aşılamaların hız kazanması hizmet
sektöründe güveninin yükselmesinde etkili olarak ISM hizmetler
endeksi mart ayında 63,7 seviyesine yükseldi. Şubat ayına ait
fabrika siparişleri ise %0,8 gerilemeyle beklentilerin üzerinde azalış
kaydetti. İngiltere’de bugün piyasalar açılırken, açıklanacak önemli
veri akışı bulunmuyor. ABD’de ise iş imkanları ve personel değişimi
(JOLTS) verisi takip edilecek. Paritede 1,3925 seviyesinin
üzerindeki fiyatlamalarda 1,3950– 1,3995 ve 1,4016 izlenen direnç
seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 1,3860 – 1,3828 ve 1,3800
destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3960

  1.3940  

 1.3929   

1.3917    

 1.3898   

  1.3878  

   1.3867
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USD/TRY

Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,0898 ve 8,2474 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü düşüşle 8,1080 seviyesinden tamamladı. Yurt
içinde açıklanan mart ayı TÜFE rakamı piyasadaki genel
beklentilere yakın gerçekleşerek aylık bazda %1,08 artış kaydetti
ve yıllı TÜFE %16,19 seviyesine ulaştı. ABD’de ISM hizmet PMI
rakamı beklentilerin üzerinde gelerek tarihi yüksek seviyelerine
ulaşırken, güçlü görünüm küresel risk iştahını destekledi.
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazandığı günde Türk
Lirası da değer kazanımı kaydetti. Ekonomi yönetiminden
gelebilecek açıklamalar ve iç siyasetteki gelişmeler fiyatlamalar
üzerinde etkili olmaya devam edecektir. Bu sabah 08:40 itibariyle
küresel dolar endeksi 92,62 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,11
seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.1552

  8.1428  

 8.1291   

8.1153    

 8.1030   

  8.0906  

   8.0769

EUR/TRY

Haftanın ilk işlem günü Avrupa borsaları Paskalya nedeniyle işlem
görmezken, önemli ekonomik veri akışı da yer almadı. Bugün
piyasalar açılırken, Euro Bölgesi’nde şubat ayına ait işsizlik oranı,
nisan ayına ait Sentix yatırımcı güven endeksinin açıklanması
bekleniyor. Yurt içinde ise dün mart ayına ait enflasyon rakamları
ön plandaydı. TÜİK verilerine göre, TÜFE aylık bazda %1,08
artarken, yıllık enflasyon %16,19'a çıktı. Üretici enflasyonu ise
martta yükselişini sürdürerek aylık %4,13 arttı ve yıllık üretici
enflasyonu %31,20’ye yükseldi. Böylelikle üretici fiyatlarında yıllık
enflasyon Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Mart
ayında enflasyon yükselişini sürdürürken, beklentilere yakın gelen
enflasyon rakamının fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı oldu.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.6450

  9.6277  

 9.6075   

9.5872    

 9.5700   

  9.5527  

   9.5324
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XAU/USD

Ons altın, ABD 10 yıllık tahvil faizinin gevşemesinden destek
bularak 1700$ üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. ABD 10
yıllık tahvil faizi %1,70 seviyesinin altında ancak piyasa tahvildeki
düşüşe ikna olmadığı için bu açıdan ons altın üzerinde sınırlı da
olsa bir baskının olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle altın
1750$ direncini aşmakta zorlanıyor. Küresel piyasalarda, ABD
Başkanı Biden'ın açıkladığı alt yapı paketinin finanse edilebilmesi
için vergi artışına gidebileceği gelişmesi de gündemde yerini
korumaya devam ediyor. Bugün için ABD JOLTS verisi takip
edilecek. Altın için tahvilin seyri bugün için izlenebilir. Sözleşme için
1745$ - 1758$ - 1769$ direnç noktaları, 1724$ - 1714$ - 1700$
destek noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,752.65

  1,745.64  

 1,741.30   

1,736.97    

 1,729.96   

  1,722.95  

   1,718.62

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. ABD’de güçlü
gelen hizmet PMI rakamı sonrasında dün küresel hisse
piyasalarında olumlu bir hava etkili oldu. Cuma ve pazartesi günü
Avrupa borsaları ve DAX borsası işlem görmezken, bugün DAX
vadeli kontratının bu sabah alıcılı bir seyir izlediği görülüyor.
Yükselişlerde 15.321 – 15.495 ve 15.550 seviyeleri direnç olarak
takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.140 – 15.028 ve 14.906
seviyeleri destek konumundadır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,401.00

  15,361.00  

 15,317.00   

15,273.00    

 15,233.00   

  15,193.00  

   15,149.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dünü %1,13 artışla 33.527 seviyesinden
tamamladı. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisindeki
iyimserliğin etkisi dün borsalarda hissedilirken, dün açıklanan mart
ayı ISM imalat dışı endeksi de Mart ayında artış kaydederek,
borsalardaki yükselişi destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin de
dün sakin seyretmesi ve %1,70 seviyesinin altına doğru
gevşemesi, iyimserliğin korunmasını sağladı. Bir diğer konu,
Biden'ın alt yapı paketini finanse etmek için yapılacak vergi artışları
da gündemde yerini korumaya devam ediyor. Bugün ABD'de
JOLTS verisi takip edilecek. Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı
işlem görüyor. Sözleşme için 33.130 - 32.956 - 32.787 destek
noktaları, 33.422 - 33.635 - 33.861 direnç noktaları olarak
izlenebilir.  
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,584.67

  33,519.33  

 33,438.67   

33,358.00    

 33,292.67   

  33,227.33  

   33,146.67

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %2,64 yükselişle 4.077 puandan kapattı.
ABD borsalarındaki iyimser seyri destekleyen gelişmelere
bakıldığında, Cuma günü açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen
tarım dışı istihdam, dün açıklanan Mart ayında artış kaydeden ISM
imalat dışı endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,70 seviyesinin
altına doğru gevşemesi olarak sıralamak mümkün olabilir. Bir diğer
konu ise ABD Başkanı Biden'ın alt yapı paketini finanse etmek için
yapılacak vergi artışları piyasalarda konuşuluyor. Bu sabah ABD
vadelileri sınırlı düşüşle işlem görüyor. Bugün için ABD JOLTS
verisi açıklanacak. Sözleşme için 4.076 - 4.100 - 4.132 direnç
noktaları olurken, 4.033 - 4.009 - 3.985 destek noktaları olarak
takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,090.00

  4,082.25  

 4,072.50   

4,062.75    

 4,055.00   

  4,047.25  

   4,037.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları üzerinde OPEC+ tarafından alınan kararın etkisi
dağılmaya başladı. Bugünün gündeminde, Viyana'da yapılacak
toplantı bulunuyor. İran nükleer anlaşması ve ABD'nin bu
anlaşmaya geri dönmesinin görüşüleceği toplantı bugün petrol
fiyatları açısından takip edilebilir. Küresel piyasalarda, ABD
ekonomisine dair iyimser beklentiler oluşmuş durumda. Açıklanan
ABD verilerinin piyasaları tatmin etmesi, ekonomik aktivitenin
canlanmasını destekliyor. Bu da risk iştahının toparlanmasını
sağlıyor. Bugün için Amerikan Petrol Enstitüsü verisi akşam
saatlerinde takip edilecek. Onun dışında Viyana'daki toplantı
önemli olabilir. Brent petrol için 61,59$ - 59,77$ - 58,03$ destekler,
63,91$ - 65,46$ - 66,88$ dirençler olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   64.15

  63.58  

 63.12   

62.67    

 62.10   

  61.52  

   61.07

USD/JPY

Haftanın ilk işlem günü ABD’de yoğun veri akışı takip edildi.
ABD'de aşılamaların hız kazanması hizmet sektöründe güveninin
yükselmesinde etkili olarak ISM hizmetler endeksi mart ayında 63,7
seviyesine yükseldi. Ülkede 59,9 milyon kişinin iki doz aşılamasının
tamamlandığı da belirtildi. Aşılamaları tamamlanan kişilerin toplam
nüfusa oranı ise %18 oldu. Şubat ayına ait fabrika siparişleri ise
%0,8 gerilemeyle beklentilerin üzerinde azalış kaydetti. Japonya’da
açıklanan mart ayı hizmet PMI endeksi 48,3 seviyesinde
açıklanarak toparlanmaya devam etti. Hizmet sektöründe istihdam
da şubat ayında başlayan toparlanma devam etti. Dalgalı
seyrin kaydedildiği paritede yükselişlerde 110,68 - 110,96 ve
111,10 seviyeleri direnç, 110,10 – 109,85 ve 109,72 izlenen destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.64

  110.52  

 110.35   

110.19    

 110.07   

  109.96  

   109.79
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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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