
Forex Bülten 09 Nisan 2021

Piyasa Gündemi

Son dönemde güçlü gelen ekonomik veriler küresel toparlanma
beklentilerini ve risk iştahını destekliyor. Bununla birlikte ekonomik
görünümdeki iyileşmenin ilerleyen süreçte enflasyon endişeleri ve
merkez bankalarının duruşları üzerindeki etkileri piyasaların yakın
takibinde yer alacaktır. Bazı ECB üyelerinin son günlerdeki
açıklamalarında şahin ton dikkat çekerken, Fed Başkanı Powell
ekonomiye ihtiyaç duyulan desteği sağlayacaklarını belirtti. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – TCMB Beklenti Anketi Önem: Orta
•    15:30 ABD – ÜFE/Çekirdek ÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve
Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan konuşmada,
"Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla
ticarete ağırlık vermemiz şarttır. D-8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre
yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar
alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız." dedi. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 22/A maddesi uyarınca,
Banka Meclisi üyelerinden Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu Para
Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildi.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi üretici fiyat endeksi verilerine göre, endeks şubat
ayında, ocak ayına göre %0,5, bir önceki yılın şubat ayına göre
%1,5 arttı. Euro Bölgesi'nde görülen büyümeye, %1,2 artış ile ara
mallar ve %0,6 artış enerji hariç sanayi ürünleri sektörleri destek
oldu. Almanya’da fabrika siparişleri şubat ayında, beklentileri
karşılayarak %1,2, yıllık bazda ise %5,6 arttı. Avrupa Merkez
Bankası’nın mart ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda bankanın
genişleyici para politikasını gerektiği sürece sürdüreceği belirtildi.
Tutanaklarda büyüme görünümü üzerindeki risklerin daha dengeli
olduğu ifade edildi. ECB Başkanı Lagarde, Kovid-19 salgını ve
buna karşı tedbirlerin Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetleri kısa
vadede olumsuz etkilemeye devam edeceğini belirterek, ekonomik
faaliyetlerin salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla toparlanacağını
söyledi. 

ABD

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre başvurular 3 Nisan’da sona
eren haftada 16 bin artışla 744 bine yükseldi. En büyük artışlar
New York ve California’da gerçekleşti. Devam eden başvurular ise
27 Mart’ta sona eren haftada 3,73 milyonla bir yılın en düşük
seviyesine indi. Başvurulardaki bu artış, istihdam piyasasının tam
anlamıyla bir toparlanmadan uzak olduğunu gösterdi. Milyonlarca
kişi pandemi nedeniyle işsiz kalırken aşılama ve kısıtlamaların
kaldırılmasıyla beraber şirketler önümüzdeki aylarda işe alımları
hızlandırmaya hazırlanıyor. ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in askeri
modernizasyon çabaları ve kitle imha silahları programlarını
destekledikleri gerekçesiyle 7 Çinli teknoloji merkezi ve şirketinin
kara listeye eklendiğini duyurdu. Fed Başkanı Powell dün
gerçekleştirdiği konuşmasında ekonomi normalleşirken fiyatlarda
geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon
beklemediklerini ifade ederken, toparlanma tamamlanana kadar
ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağının altını çizdi.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.1560 0.18 -0.42 9.69
EURTRY 9.7070 0.06 0.93 6.67
EURUSD 1.1896 -0.17 1.16 -2.63
GBPUSD 1.3708 -0.20 -0.84 0.24
USDJPY 109.41 0.14 -1.17 5.96

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.9088 -2.87 8.38 62.88
Dolar Endeksi 92.2250 17.90 -78.70 228.80
REK 69.6900 - - 736.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,089.50 0.01 1.98 9.09
DAX Yakın Vade 15,203.00 -0.05 0.60 10.60
Dow Jones Yakın
Vade 33,396.00 0.02 1.09 9.51

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,749.18 -0.36 1.11 -7.98
Gram Altın 458.66 -0.24 1.09 0.97
WTI 59.53 -0.48 -2.95 22.91
BRENT 62.81 -0.48 -2.74 21.82
Bakır 4.06 -0.31 1.95 15.44

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 18.2800 5.00 3.00 538.00
ABD 10 Yıllık 1.6460 2.20 -6.80 72.90
ABD 2 Yıllık 0.1550 0.40 -3.10 3.20
Almanya 10 Yıllık -0.3320 1.10 -0.50 24.30
Almanya 2 Yıllık -0.7200 -0.20 -0.80 -0.70

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5748 0.40 -0.59 -0.81
USDIDR 14,586.50 -0.09 0.34 4.76
USDTRY 8.1560 0.18 -0.42 9.69
USDRUB 77.0615 0.26 0.82 3.95
USDBRL 5.5686 -0.05 -2.44 7.22
USDCNY 6.5551 0.06 -0.19 0.34
USDMXN 20.1684 0.38 -0.72 1.38
USDCZK 21.7200 0.23 -2.09 1.13
USDHUF 301.2610 0.19 -1.87 1.50
USDPLN 3.8213 0.20 -2.20 2.35
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi üretici fiyat endeksi şubat ayında aylık bazda %0,5,
yıllık bazda ise %1,5 arttı. ECB Başkanı Lagarde, salgın ve buna
karşı tedbirlerin Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetleri kısa vadede
olumsuz etkilemeye devam edeceğini, ancak ekonomik faaliyetlerin
salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla toparlanacağını söyledi. ECB’nin
yayınladığı tutanaklarda ise bankanın genişleyici para politikasını
gerektiği sürece sürdüreceği belirtildi. ABD’de haftalık işsizlik maaşı
başvuruları sürpriz şekilde yükseliş kaydederken, Fed Başkanı
Powell konuşmasında ekonomi normalleşirken enflasyondaki
yükselişin geçici olmasını beklediklerini vurguladı. Dalgalı seyrin
kaydedildiği paritede 1,1928 – 1,1952 ve 1,1985 seviyeleri direnç,
1,1885 – 1,1862 ve 1,1835 izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1943

  1.1932  

 1.1914   

1.1896    

 1.1885   

  1.1874  

   1.1856

GBP/USD

İngiltere’de inşaat sektörü PMI endeksi martta beklentileri aşarak,
61,7 puana yükseldi. Ertelenen projelerin yeniden başlaması,
büyük altyapı projeleri ve artan yeni konut satışları mart ayında
endeksin yükselmesine neden olduğu belirtildi. Bu artışla birlikte
sektörde istihdam ise 27 ayın zirvesine çıktı. ABD’de haftalık
işsizlik maaşı başvuruları ikinci haftada da sürpriz biçimde artarak
744 bine yükseldi. Fed Başkanı Powell dün gerçekleştirdiği
konuşmasında ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın
görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini ifade
ederken, toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin
ekonomiye sağlanacağının altını çizdi. Paritede 1,3752 - 1,3800 ve
1,3835 seviyeleri direnç, 1,3705 – 1,3670 ve 1,3630 takip edilen
destek noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3788

  1.3770  

 1.3739   

1.3708    

 1.3690   

  1.3672  

   1.3641
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USD/TRY

Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,1262 ve 8,1800 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü sınırlı bir düşüşle 8,1414 seviyesinden
tamamladı. Doların dün küresel çapta bir miktar değer
kaybederken, Türk Lirası gün içerisinde sıkışık ve sakin bir seyir
kaydetti. Denge bulma çabasının etkili olduğu Türk Lirası’nın seyri
üzerinde ekonomi yönetiminden gelebilecek açıklamalar ve iç
siyasetteki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam
edecektir. Bugün yurt içinde TCMB beklenti anketi ile ABD
tarafında ÜFE ve toptan stok rakamları açıklanacaktır. Yurt içindeki
beklenti anketinde piyasa katılımlarının enflasyon ve kur tahminleri
önemli olacaktır. Bu sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi
92,17 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,15 seviyelerinden işlem
görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.1895

  8.1757  

 8.1659   

8.1560    

 8.1422   

  8.1284  

   8.1186

EUR/TRY

Euro Bölgesi üretici fiyat endeksi verilerine göre, endeks şubat
ayında, aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %1,5 arttı. Almanya’da
fabrika siparişleri şubat ayında, beklentileri karşılayarak %1,2
artarklen, yıllık bazda %5,6 yükseldi. Avrupa Merkez Bankası’nın
mart ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda bankanın genişleyici para
politikasını gerektiği sürece sürdüreceği belirtildi. Diğer yandan son
dönemde Avrupa Merkez Bankası üyeleri Acil Varlık Alım
Programı'nın üçüncü çeyrekten itibaren kademeli olarak devreden
çıkabileceği yönündeki değerlendirmeleri ön plana çıkıyor. Yurt
içinde ise açıklanan önemli veri akışı bulunmazken, gündeme dair
gelişmeler yakından takip ediliyor. Euro/TL kuru bu sabah 9,69’lu
seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.7525

  9.7373  

 9.7221   

9.7070    

 9.6918   

  9.6766  

   9.6615
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XAU/USD

Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyir, ons altının
yükselişini desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda,
%1,77 seviyesine kadar yükselen tahvil faizi, bu hafta yükselişine
ara vermiş gibi ancak piyasa bunun bittiğine emin olamıyor.
Dolayısıyla hala olası bir tahvil faizindeki yükseliş, altının
kazançlarını geri vermesine neden olabilir. Fed Başkanı Powell
dünkü konuşmasında, enflasyonda kalıcı bir yükseliş
beklemediğini, fiyatlarda bir artış beklediğine dikkat çekti.
Enflasyonda olası bir yükselişte müdahale edecek araçları
olduğunu da ekledi. Piyasa, Fed'in kısa vadede bir aksiyon
almayacağına ikna olmuş gözüküyor. Bugün için ABD ÜFE verisi
takip edilecek. Ons altın için 1742$ - 1732$ - 1720$ destek
noktaları, 1762$ - 1773$ - 1783$ direnç noktaları olarak izlenebilir. 
 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,762.93

  1,760.17  

 1,754.64   

1,749.12    

 1,746.35   

  1,743.59  

   1,738.06

DAX Yakın Vade

FOMC tutanaklarında destekleyici duruşun devam edeceğine ilişkin
söylemler dün sabah saatlerinde küresel hisse piyasalarını
desteklerken, mevcut endişeler piyasalar üzerinde risk oluşturmaya
devam ediyor. ECB Başkanı Lagarde, aşılama kampanyalarında
kaydedilen ilerleme ve ekonomilere sağlanan güçlü politika desteği
sayesinde küresel umutların arttığını belirtti. ECB üyelerinden gelen
şahin tondaki açıklamalarda dikkat çekiyor. Avrupa borsaları dün
günü genel olarak yükselişlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı
günü yatay bir kapanışla 15.196 puandan tamamladı. Bu sabah
yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde yükselişlerde
15.273 - 15.380 ve 15.550 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Geri çekilmelerde ise 15.120 – 15.028 ve 14.906 seviyeleri destek
konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,296.67

  15,276.33  

 15,239.67   

15,203.00    

 15,182.67   

  15,162.33  

   15,125.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dünü %0,17 yükselişle 33.503 seviyesinden
tamamladı. Dün Fed Başkanı Powell konuşması borsaları olumlu
etkiledi. Powell, kalıcı enflasyon beklemediklerini, fiyatlarda geçici
bir artış görülebileceğini ifade etti. Ekonominin toparlanmasının
tamamlanmadığını ve dengesiz olduğunu söylerken, enflasyonun
yükselmesi halinde ise müdahale etmek için gerekli araçlara sahip
olduklarını da ekledi. Fed'in kısa vadede aksiyon almayacağına,
enflasyon konusunda endişeli olmadıklarına piyasa bir kez ikna
olmuş oldu. Bu sabah ABD vadelileri hafif alıcılı. Bugün ABD ÜFE
verisi takip edilecek. Sözleşme için 33.501 - 33.663 dirençlerinden
sonra 33.878 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 33.288 -
33.123 desteklerinin altında olası kapanışlarda 32.948 desteği
karşımıza çıkmakta. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,561.00

  33,518.00  

 33,457.00   

33,396.00    

 33,353.00   

  33,310.00  

   33,249.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %0,42 artışla 4.097 puanla rekor
seviyesinden tamamladı. Fed Başkanı Powell konuşmasında,
fiyatlarda geçici bir artış beklediklerini, kalıcı bir enflasyon
beklemediklerini ifade etti. Enflasyonun yükselmesi halinde ise
elindeki araçları kullanarak müdahale edebileceklerini belirtti.
Piyasa artık Fed'in enflasyon konusunda endişeli olmadığını ve
kısa vadede ekonomide güçlü bir toparlanma beklemediklerine ikna
olmuş oldu. Bu sabah ABD vadelileri sınırlı yükselişte. Bugün ABD
ÜFE verisi izlenecek. Sözleşme için 4.074 - 4.056 desteklerinden
sonra 4.035 desteği izleniyor. Buna karşın, olası yukarı yönlü
hareketin devamı durumunda ise 4.112 direncinin üzerinde ısrarcı
kapanışlarda ilk etapta 4.132 direnci takip edilebilir. Bu direncin
ardından ise 4.155 direncine doğru bir ivmelenme oluşabilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,114.50

  4,108.50  

 4,099.00   

4,089.50    

 4,083.50   

  4,077.50  

   4,068.00
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Brent Petrol

Petrol fiyatları için bugün Viyana'daki toplantı takip edilecek. İran
nükleer anlaşma görüşmelerinin ilki bu hafta 06 Nisan günü
yapılmıştı. Görüşmenin ilk gününün olumlu ve yapıcı geçtiği ifade
edilirken, yine de bir karar için erken olduğu da belirtilmişti.
Toplantının devamı bugün ve olası açıklamalara karşı dikkatli
olunmalı. ABD bu konuda hızlı hareket etmeyeceklerini de ekliyor.
Dolayısıyla bu durum zaman zaman petrol fiyatlarını baskılayabilir.
Bu hafta petrol fiyatlarının genelinde temkinli seyirler izlendi. Bugün
Viyana'daki toplantı dışında açıklanacak önemli bir veri akışı
bulunmuyor. Brent petrol için 63,91$ - 65,37$ - 66,86$ direnç
noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 62,23$ - 60,96$
desteklerinden sonra 59,47$ destek noktaları olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   63.75

  63.51  

 63.16   

62.81    

 62.57   

  62.32  

   61.98

USD/JPY

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ikinci haftada da sürpriz
biçimde artarak 744 bine yükseldi. Fed Başkanı Powell dün
gerçekleştirdiği konuşmasında ekonomi normalleşirken fiyatlarda
geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon
beklemediklerini ifade ederken, toparlanma tamamlanana kadar
ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağının altını çizdi.
Japonya’da Başbakan Suga vaka sayılarındaki artışa ilişkin birçok
bölge için daha sıkı tedbirleri değerlendirdiklerini belirtti. Uzun
vadeli tahvil faizlerinde volatilitenin düşmesi ve dolar endeksindeki
sınırlı değer kaybı paritede geri çekilmeyi beraberinde getiriyor.
Paritede geri çekilmelerde 109,00 – 108,80 ve 108,45 seviyeleri
destek, 109,55 – 109,95 ve 110,10 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   109.72

  109.58  

 109.50   

109.41    

 109.27   

  109.12  

   109.04
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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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