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Güçlü gelen ekonomik veriler küresel çapta toparlanma
beklentilerini desteklerken, IMF dünkü raporunda 2021 yılı küresel
büyüme tahminini yukarı çekti. Hız kazanan aşılama çalışmaları ve
toparlanma beklentileri risk iştahını destekleyen gelişmeler oluyor.
Ancak enflasyon endişelerinin yanında dünya çapında vaka
sayılarında gözlenen artış risk unsuru olarak takip ediliyor. TL
varlıklarda denge arayışı devam ederken, iç siyasetteki gelişmeler
yakından izleniyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    11:00 Euro Bölgesi – Hizmet PMI Önem: Yüksek
•    21:00 ABD – FOMC Toplantı Tutanakları Önem: Yüksek

Türkiye
Merkez Bankası, TÜİK'in dün açıkladığı mart enflasyonuna ilişkin
değerlendirmelerini paylaştı. Enflasyondaki yükselişin, enerji,
hizmet ve temel mallardan kaynaklandığını bildiren TCMB, gıda
grubunda ise enflasyonun gerilediğini kaydetti. Üretici fiyatlarının,
emtia, TL'nin seyri ve arz sıkıntısıyla güçlü artış kaydettiğine dikkat
çeken TCMB, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı
baskının güçlendiğini ifade etti. Değerlendirmede hizmet
enflasyonuna ilişkin olarak "Kontrollü normalleşme sürecinin bazı
alt kalemler üzerindeki yukarı yönlü etkisi ve özel iletişim
vergisindeki artışın gecikmeli yansımalarına bağlı olarak artış
kaydetmiştir." ifadeleri kullanıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın açıkladığı verilere reel efektif döviz kuru Mart'ta 65,71
oldu. Kasım'da 60,45 ile tarihi dipleri gören reel efektif döviz kuru o
dönemden sonra yükselişe geçmiş ve Ocak'ta 69,69 olarak
kaydedilmişti. Avrupa Birliği liderleri ile Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan görüşmesinden pozitif mesajlar çıktı. Leyen,
"Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele
alarak güncelleme için çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Euro Bölgesi
Euro Bölgesi yatırımcı güveni 2,5 puanlık artış beklentilerinin
oldukça üzerinde, 8,1 puan yükseldi. Sentix tarafından açıklanan ve
mail yoluyla paylaşılan verilere göre, bir önceki ay 5 puanda olan
yatırımcı güven endeksi nisan da 13,1 puana yükseldi. Avrupa
İstatistik Ofisi şubat ayı verilerine göre, Euro Bölgesi’nde
mevsimsel olarak ayarlanmış işsizlik oranı şubat ayında %8,3
olarak açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris,
aşılamanın virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği
konusundaki belirsizlik ve eşitlik endişeleri nedeniyle seyahat için
aşı pasaportu kullanımını desteklemediklerini açıkladı. Uluslararası
Para Fonu Dünya Bankası ile gerçekleştirdiği Bahar
Toplantıları’nda yayınladığı yeni Dünya Ekonomik Görünüm
Raporu’nda IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın geçen haftaki
söylemlerine de paralel şekilde, küresel büyüme öngörülerini daha
güçlü bir toparlanma beklentisiyle yukarı yönlü revize etti.  IMF,
küresel büyüme tahminini 2021 için %5’ten %6’ya yükseltti. 

ABD
ABD'nin başkenti Washington DC'de koronavirüs nedeniyle alınan
bazı önlemlerin kademeli olarak gevşetileceği açıklandı.
Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, düzenlediği basın
toplantısında bahar aylarının gelmesiyle 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-
19 önlemlerinin gevşetileceğini duyurdu. Çalışma Bakanlığı’nın
verilerine göre JOLTS açık iş sayısı 7,37 milyona yükseldi. Böylece
ülkede açık iş sayısı Şubat’ta sağlık hizmetleri ve gıda
hizmetlerindeki artışın etkisiyle yükselerek işe alımların gelecek
birkaç ayda hızlanacağı sinyalini verdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.1597 0.22 -1.08 9.74
EURTRY 9.6891 0.16 -0.27 6.47
EURUSD 1.1874 0.00 1.22 -2.81
GBPUSD 1.3815 -0.07 0.23 1.02
USDJPY 109.77 0.02 -0.86 6.30

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.8662 4.25 -12.38 58.62
Dolar Endeksi 92.3350 0.00 -89.60 239.80
REK 69.6900 - - 736.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,064.25 0.01 2.44 8.42
DAX Yakın Vade 15,211.00 -0.14 1.21 10.66
Dow Jones Yakın
Vade 33,336.00 0.06 1.33 9.31

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,738.25 -0.30 1.80 -8.55
Gram Altın 456.01 -0.12 0.74 0.39
WTI 59.50 0.41 0.27 22.84
BRENT 62.74 0.25 -0.26 21.68
Bakır 4.07 -0.72 1.47 15.76

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 18.2000 -16.00 -97.00 530.00
ABD 10 Yıllık 1.6620 0.20 -7.70 74.50
ABD 2 Yıllık 0.1630 0.20 0.10 4.00
Almanya 10 Yıllık -0.3200 0.20 -3.10 25.50
Almanya 2 Yıllık -0.7070 0.00 -1.40 0.60

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5160 -0.11 -1.76 -1.21
USDIDR 14,500.30 0.22 -0.46 4.14
USDTRY 8.1597 0.22 -1.08 9.74
USDRUB 77.0621 -0.38 1.86 3.95
USDBRL 5.5968 0.07 -0.67 7.77
USDCNY 6.5395 0.00 -0.20 0.10
USDMXN 20.1647 -0.01 -1.37 1.37
USDCZK 21.9078 -0.04 -1.62 2.00
USDHUF 303.8300 -0.03 -1.60 2.37
USDPLN 3.8663 -0.02 -2.06 3.56
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde yatırımcı güveni ve işsizlik rakamları takip
edildi. Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güveni 2,5 puanlık artış
beklentilerinin üzerinde, 8,1 puan yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi
şubat ayı verilerine göre, Euro Bölgesi’nde mevsimsel olarak
ayarlanmış işsizlik oranı şubat ayında %8,3 olarak açıklandı.
ABD’de ise şubat ayında açık iş sayısı 7,4 milyonla 2 yılın zirvesine
çıktı. Joe Biden’ın daha önce söz verdiğinden iki hafta önceye
kadar tüm ABD'li yetişkinlerin aşılanma ehliyetine kavuşmasını
hedeflediğine ilişkin haber akışları risk iştahını destekledi. Alımların
yaşandığı paritede pozitif seyrin devamında 1,1885 – 1,1915 ve
1,1952 direnç seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Geri çekilmelerde
ise 1,1852 - 1,1835 ve 1,1800 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1895

  1.1887  

 1.1880   

1.1874    

 1.1866   

  1.1858  

   1.1852

GBP/USD

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabine toplantısı sonrası ülkede
vaka ve ölü sayılarının düşmeye devam ettiğini, aşılamada başarılı
olduklarını belirterek veriler doğrultusunda daha önce kısıtlamaların
hafifletilmesine ilişkin açıkladıkları 4 aşamalı planın ikinci
aşamasına geçilmesi yönünde karar aldıklarını açıkladı. Johnson,
Covid-19 kısıtlamalarının planlandığı gibi devam edeceğini ve 12
Nisan'da işletmelerin yeniden açılacağını duyurdu. ABD’de ise
aşılamanın hızlanmasına yönelik gelişmeler takip edilirken, şubat
ayında açık iş sayısı 7,4 milyonla 2 yılın zirvesine çıktı. Dalgalı
seyrin kaydedildiği paritede 1,3800 seviyesinin üzerinde 1,3860 –
1,3890 ve 1,3920 direnç seviyeleridir. 1,3800 seviyesinin altında
ise 1,3765 – 1,3734 ve 1,3705 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3866

  1.3853  

 1.3834   

1.3815    

 1.3802   

  1.3789  

   1.3770
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USD/TRY

Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,1044 ve 8,1702 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü yükselişle 8,1417 seviyesinden tamamladı.
Gelişen ülke para birimlerinde dün karışık bir seyir izlenirken, son
günlerde değer kazanımının ve denge arayışının izlendiği Türk
Lirası’nda dün değer kayıpları etkili oldu. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin enflasyon
değerlendirmesinde ÜFE’deki yükseliş ve TL’deki fiyatlamalara
dikkat çekildi. Ekonomi yönetiminden gelebilecek açıklamalar ve iç
siyasetteki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam
edecektir. Bugün ABD’de dış ticaret dengesi ve FOMC toplantı
tutanakları açıklanacaktır. Bu sabah 08:35 itibariyle küresel dolar
endeksi 92,33 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,15
seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.2075

  8.1900  

 8.1749   

8.1597    

 8.1423   

  8.1248  

   8.1097

EUR/TRY

Dün Euro Bölgesi’nde şubat ayına ait işsizlik oranı, nisan ayına ait
Sentix yatırımcı güven endeksi ön plandaydı. Euro Bölgesi’nde
Sentix yatırımcı güveni 2,5 puanlık artış beklentilerinin oldukça
üzerinde, 8,1 puan yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi şubat ayı
verilerine göre, Euro Bölgesi’nde mevsimsel olarak ayarlanmış
işsizlik oranı şubat ayında %8,3 olarak açıklandı. Yurt içinde ise
Merkez Bankası, TÜİK'in açıkladığı mart enflasyonuna ilişkin
değerlendirmelerini paylaştı. Değerlendirme enflasyondaki
yükselişin, enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklandığını
bildiren TCMB, gıda grubunda ise enflasyonun gerilediğini kaydetti.
Merkez Bankası, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı
baskının güçlendiğini ifade etti. Euro/TL kuru bu sabah 9,67’li
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.7470

  9.7274  

 9.7082   

9.6891    

 9.6694   

  9.6498  

   9.6306

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

https://www.gedikyatirim.com.tr/


Gedik Forex Bülten 07 Nisan 2021

XAU/USD

Ons altın, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyirden destek
alarak, 1730$ çevresindeki hareketini korumaya devam ediyor.
Ancak, piyasa ABD 10 yıllık tahvil faizinin hareketine ikna
olamadığı için altın yükselişinde çok güçlü bir ivmelenme
oluşturamıyor. Sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla tahvilin
seyri, altının hareketi adına yakından izlenmeli. Hazine Bakanı
Yellen, ABD için atılan adımların, küresel anlamda yardımcı
olduğunu ve ABD'de güçlü büyümenin oluşması durumunda,
genele olumlu yansıyacağını ifade etti. Bugün Mart ayı Fed
toplantısının tutanakları takip edilecek. Taze bir veri değil ancak
toplantının satır aralarını okumamız adına önemli. Ons altın için
1728$ - 1716$ - 1705$ destek noktaları, 1749$ - 1759$ - 1771$
direnç noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,751.68

  1,748.06  

 1,743.15   

1,738.25    

 1,734.63   

  1,731.01  

   1,726.10

DAX Yakın Vade

Cuma ve pazartesi günü tatil nedeniyle işlem görmeyen Avrupa
borsaları bu dönemde ABD’de güçlü gelen ekonomik rakamlar ve
risk iştahındaki güç kazanımına bağlı olarak tatil dönüşünde yukarı
yönlü bir seyir izledi. Aşılama çalışmaları, salgın kaynaklı
gelişmeler ve enflasyon endişeleri gündemdeki yerini ve önemini
korumaktadır. Avrupa borsaları günü yükselişlerle tamamlarken,
DAX vadeli kontratı günü %0,80 oranında yükselişle 15.233
puandan tamamladı. Bu sabah yataya yakın dalgalı bir seyrin
izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerde 15.338 – 15.495 ve 15.550
seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.140
– 15.028 ve 14.906 seviyeleri destek konumundadır. Bugün
Almanya ve Avrupa açıklanacak hizmet PMI rakamları takip
edilecektir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,269.00

  15,253.00  

 15,232.00   

15,211.00    

 15,195.00   

  15,179.00  

   15,158.00
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dünü %0.29 kayıpla 33.430 seviyesinden
tamamladı. ABD aşılamanın hızla yaygınlaşması için çalışmalarını
sürdürürken, bir yandan beklentileri karşılayan ekonomik veriler,
piyasaları tatmin ediyor. ABD'de 1.9 Trilyon Dolarlık mali paketin
ardından en son duyurulan 2,25 Trilyon Dolarlık alt yapı paketi,
enflasyonda artış beklentilerini tetikliyor, bu durumda zaman zaman
endeksleri sınırlı da olsa baskılamakta. Pazartesi günü güçlü
alımlar gelen ABD endekslerinde dün sınırlı düşüşle kapanışlar
görüldü. Kar satışlarının da geldiğini söylemek mümkün olabilir.
Bugün Fed'in Mart ayı toplantısının tutanakları var. Bu sabah vadeli
piyasada DJ endeksi hafif alıcılı. Sözleşme için 33.195 - 33.013 -
32.840 destekler olurken, 33.501 - 33.702 ve 33.851 direnç
noktaları olarak izlenebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,430.33

  33,402.67  

 33,369.33   

33,336.00    

 33,308.33   

  33,280.67  

   33,247.33

S&P 500 Yakın Vade

ABD borsalarında dün sınırlı kayıpla işlemler izlendi. Pazartesi
günü görülen güçlü alımların ardından dün bir miktar kar satışları
oluşurken, piyasada enflasyonda artış beklentilerinin de görülmesi,
borsaları baskılıyor. Bu doğrultuda, S&P 500 Endeksi dünü %0.10
düşüşle 4.073 puandan kapattı. ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz
haftaya göre sakin seyrediyor, en azından borsaları şimdilik
rahatsız etmemekte. Hazine Bakanı Yellen, ABD'de güçlü bir
büyüme beklediğini ve bunun küresel görünüme olumlu
yansıyacağını belirtti. Bugün için Mart ayı Fed toplantısının
tutanakları izlenecek. Bu sabah vadeli piyasada S&P 500 sınırlı
yükselişte. Sözleşme için 4.086 - 4.109 - 4.130 direnç noktaları,
geri çekilmelerde 4.044 - 4.021 - 3.998 destek noktaları olarak
karşımıza çıkıyor. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,079.67

  4,075.58  

 4,069.92   

4,064.25    

 4,060.17   

  4,056.08  

   4,050.42
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Brent Petrol

Viyana'da, İran nükleer anlaşma görüşmeleri dün başladı ve Cuma
günü de devam etmesi bekleniyor. Dün yapılan görüşmelerin
oldukça yapıcı olduğu belirtilirken, erkenden bir karar vermenin de
doğru olmadığı ifade edildi. İran, yaptırımların bir defada
kalkmasını beklediği için bu kararın hızlı bir şekilde verilmesi zor
gibi gözüküyor. Bu nedenle, petrol fiyatlarında oynaklık
yaratabilecek bir açıklama gelmedi. IMF dünkü açıklamasında,
küresel büyüme tahminini %5,5'ten %6'ya çıkardığını belirtti. Bu
yukarı yönlü revizyon, petrolün bu seviyelerde tutunmasını
destekliyor. Bugün DOE haftalık stoklar açıklanacak. Brent petrol
için 64,57$ - 65,89$ - 67,41$ direnç noktaları olurken, geri
çekilmelerde 62,05$ - 60,38$ - 58,59$ destek noktaları olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   72.52

  67.80  

 65.27   

62.74    

 58.02   

  53.29  

   50.76

USD/JPY

ABD’de şubat ayında JOLTS açık iş sayısı 7,37 milyona
yükselerek, sağlık hizmetleri ve gıda hizmetlerindeki artışın
etkisiyle yükselerek işe alımların gelecek birkaç ayda hızlanacağı
sinyalini verdi. Diğer yandan aşılamanın tüm hızıyla devam ettiği
Amerika’da ABD Başkanı Joe Biden daha önce söz verdiğinden iki
hafta önceye kadar tüm ABD'li yetişkinlerin aşılanma ehliyetine
kavuşmasını hedeflediği haber akışı ön plandaydı. Japonya’da
açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, uzun vadeli tahvil
faizlerindeki gerileme ile geri çekilmenin yaşandığı paritede bugün
sabah saatlerinde yatay seyir görülüyor. Paritede 109,72
seviyesinin altına fiyatlamanın sarkması duurmunda 109,56 –
109,34 ve 109,00 seviyeleri destek, 109,92 – 110,10 ve 110,40
direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.23

  110.06  

 109.91   

109.77    

 109.60   

  109.43  

   109.28
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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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