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Piyasa Gündemi

Ekonomik görünümün iyileşme kaydediyor oluşu risk iştahını
desteklerken, toparlanmanın güç kazanmasına bağlı olarak
enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının söylemleri ilerleyen
süreçte piyasaların takibinde yer alacaktır. Salgın ve aşılama
cephesindeki gelişmeler de gündemdeki yerini korumaktadır.
Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilim jeopolitik gelişmelerin
önemini artırırken, Türkiye’nin dış ilişkilerindeki seyir TL varlıklar
üzerinde etkili olacaktır. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Cari Denge Önem: Yüksek
•    10:00 Türkiye – İşsizlik Oranı Önem: Orta

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından reel ve finans
sektöründen katılımcıların beklentilerinin derlendiği beklenti
anketinin Nisan ayı sonuçları yayımlandı. Merkez Bankası Beklenti
Anketi'nde yılsonu enflasyon beklentisi %11,54'ten %13,12
seviyesine çıktı. Dolar/TL beklentisi de 8,57'lere yükseldi. 2021 yılı
büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %4,4 iken, bu anket
döneminde %4,3 oldu. 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki
anket dönemine göre değişmeyerek %4,2 olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya
göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve
bölgesel gelişmeler ele alındı.

Euro Bölgesi
Almanya Federal İstatistik Ofisi ülkenin ticaret dengesinin, ocak
ayındaki 22,2 milyar euro fazladan sonra, şubat ayında 19,1 milyar
euro fazla verdiğini açıkladı. Ülkenin sanayi üretiminin şubat ayında
aylık %1,6 ve yıllık bazda %6,4 azaldığını açıkladı. Almanya'nın
sanayi üretimi alt kalemlerinde görülen değişimler ise, ana mallarda
%3,2, ara mallarda %1, tüketici malları üretiminde %0,2 ve enerji
%1 artış yönünde oldu. Almanya'da şubat ayına ilişkin fabrika
siparişleri pozitif görünüm sergilerken, sanayi üretimi beklentilerin
altında kaldı. Avrupa Merkez Bankası 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
Fed Başkanı Powell geçen hafta gerçekleştirdiği konuşmasında
ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini
ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini ifade ederken, toparlanma
tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye
sağlanacağının altını çizdi. Federal Reserve Yönetim Kurulu Üyesi
Richard Clarida, Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmeden önce
enflasyon ve işsizlik ile ilgili somut verilere ihtiyacı olduğunu
söyledi. ABD tarafında son dönemde açıklanan ekonomik veriler
güçlü bir görünüm ortaya koyarken, ABD’de Cuma günü açıklanan
ÜFE rakamları da beklentilerin üzerinde geldi. ÜFE mart ayında
piyasadaki beklentileri ikiye katladı ve aylık bazda %1,0 oranında,
yıllık bazda ise ÜFE %4,2 seviyesine ulaştı. İlerleyen süreçte ABD
başta olmak üzere küresel çapta açıklanacak enflasyon rakamları
küresel piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Hafta sonu yaptığı
değerlendirmede Fed Başkanı Powell, Amerikan ekonomisinin çok
daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını
beklediklerini belirterek, ekonominin dönüm noktasında olduğunu
ifade etti.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.1826 0.01 0.92 10.05
EURTRY 9.7347 0.16 1.51 6.97
EURUSD 1.1892 -0.08 0.67 -2.66
GBPUSD 1.3692 -0.08 -1.49 0.12
USDJPY 109.55 -0.11 -0.57 6.10

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.9163 0.75 11.13 63.63
Dolar Endeksi 92.2990 11.70 -24.00 236.20
REK 69.6900 - - 736.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,106.00 -0.33 0.94 9.53
DAX Yakın Vade 15,216.00 -0.16 0.68 10.69
Dow Jones Yakın
Vade 33,568.00 -0.34 0.46 10.07

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,737.68 -0.36 0.53 -8.58
Gram Altın 457.14 -0.20 1.47 0.66
WTI 59.16 -0.36 0.71 22.15
BRENT 62.57 -0.38 0.69 21.35
Bakır 4.06 -0.29 1.97 15.47

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 18.3000 2.00 9.00 540.00
ABD 10 Yıllık 1.6620 3.80 -5.20 74.50
ABD 2 Yıllık 0.1590 0.80 -2.70 3.60
Almanya 10 Yıllık -0.2970 4.60 3.00 27.80
Almanya 2 Yıllık -0.7030 1.50 0.90 1.00

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.6300 0.16 0.52 -0.44
USDIDR 14,627.75 0.08 0.99 5.05
USDTRY 8.1825 0.01 0.92 10.05
USDRUB 77.7308 0.39 1.78 4.85
USDBRL 5.6791 -0.05 0.23 9.35
USDCNY 6.5553 0.04 -0.18 0.34
USDMXN 20.1921 0.15 -0.61 1.50
USDCZK 21.9178 0.28 -0.37 2.05
USDHUF 300.9350 0.12 -1.31 1.39
USDPLN 3.8120 0.13 -1.88 2.11
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Euro/Dolar

Avrupa cephesinde haftanın son işlem günü Almanya’da ticaret
dengesi şubat ayında 19,1 milyar euro fazla verirken, sanayi
üretiminin ise şubat ayında aylık %1,6, yıllık bazda ise %6,4
azaldığı açıklandı. Açıklanan rakamı incelediğimizde ülkede şubat
ayına ilişkin fabrika siparişleri pozitif görünüm sergilerken, sanayi
üretimi beklentilerin altında kaldı. ABD’de ise ÜFE mart ayında
piyasadaki beklentileri ikiye katlayarak aylık bazda %0,1 artarken,
yıllık bazda %4,2 seviyesine ulaştı. Diğer yandan Fed yetkililerinin
son açıklamaları Fed cephesinde enflasyonla ilgili endişe
olmadığına işaret etti. Paritede 1,1885 seviyesinin altında 1,1860 –
1,1835 ve 1,1800 seviyeleri destek, 1,1900 seviyesinin üzerindeyse
1,1928 – 1,1952 ve 1,1985 izlenen direnç seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1923

  1.1914  

 1.1903   

1.1892    

 1.1882   

  1.1873  

   1.1862

GBP/USD

İngiltere’de haftanın son işlem günü mart ayına ait Halifax konut
fiyat endeksi aylık bazda %1,1, yıllık bazda ise %6,5 seviyesinde
açıklanarak beklentilere paralel açıklandı. Ülkede vaka sayılarında
düşüş devam ederken, yurt dışı seyahatlerinin 17 Mayıs’ta yeniden
açılacağını belirtilirken, ülkelerin risk derecelerine göre
değerlendirileceği açıklandı. ABD’de ise haftanın son işlem günü
mart ayına ait üretiic fiyat endeksi açıklandı. ABD’de ÜFE mart
ayında piyasadaki beklentileri ikiye katlayarak aylık bazda %0,1
artarken, yıllık bazda %4,2 seviyesine ulaştı. Dolar endeksinde ve
uzun vadeli tahvil faizlerinde tekrar yaşanan volatilite paritede geri
çekilmenin yaşanmasında etkili oldu. Paritede 1,3666 – 1,3630 ve
1,3600 seviyeleri destek, 1,3705 – 1,3745 ve 1,3782 direnç
seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3762

  1.3739  

 1.3716   

1.3692    

 1.3669   

  1.3646  

   1.3622

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 12 Nisan 2021

USD/TRY

Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,1225 ve 8,1957 seviyeleri arasında
dalgalanarak cuma gününü sınırlı bir yükselişle 8,1820
seviyesinden tamamladı. Cuma günü gelişen ülke para birimleri
genel olarak zayıf bir seyir izlerken, Türk Lirası’nda da bir miktar
değer kaybı gözlendi. Denge bulma çabasının etkili olduğu Türk
Lirası’nın seyri üzerinde ekonomi yönetiminden gelebilecek
açıklamalar ve iç siyasetteki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkili
olmaya devam edecektir. Cuma günü açıklanan TCMB beklenti
anketinde piyasa katılımcılarının yılsonu enflasyon tahminlerinde
yukarı yönlü revize dikkat çekti. Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve
cari işlemler dengesi açıklanacaktır. Bu sabah 08:35 itibariyle
küresel dolar endeksi 92,30 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,17
seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.2111

  8.1995  

 8.1911   

8.1826    

 8.1710   

  8.1594  

   8.1509

EUR/TRY

Avrupa cephesinde haftanın son işlem günü Almanya’da dış ticaret
rakamları ve sanayi üretimi verisi takip edildi. Ülkede ticaret
dengesi şubat ayında 19,1 milyar euro fazla verirken, sanayi
üretiminin ise şubat ayında aylık %1,6, yıllık bazda ise %6,4
azaldığı açıklandı. Açıklanan rakamı incelediğimizde ülkede şubat
ayına ilişkin fabrika siparişleri pozitif görünüm sergilerken, sanayi
üretimi beklentilerin altında kaldı. Yurt içinde ise TCMB’nin Beklenti
Anketi yayımlandı. Baktığımız zaman enflasyon beklentilerinde
farklılaşma ön plana çıkarken, kurda yukarı yönlü, büyüme
rakamlarında ise aşağı yönlü bi revizyon söz konusu oldu.
Piyasadaki volatilite artıkça beklentilerde sapmanın yaşandığını
görüyoruz. Bugün yurt içinde cari denge ve işsizlik rakamlarının
açıklanması bekleniyor. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.7875

  9.7700  

 9.7524   

9.7347    

 9.7172   

  9.6997  

   9.6821
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XAU/USD

Ons altın geçtiğimiz hafta ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyir
ve Doların yatay görünümünün desteğiyle, 1758$ seviyesine doğru
yükselmişti. Ancak bu direnç alanını yine aşmakta zorlandı ve
kapanışı 1740$ çevresinde gerçekleştirmişti. Yeni haftaya
başlarken, Fed Başkanı Powell'ın ekonomiye dair toparlanma
sinyallerinin geldiğini ifade etmesi, ons altının yükselme iştahını bir
miktar törpülemiş durumda. Ancak, Powell ek olarak, ekonomiye
tehdit, hastalığın yeniden yayılması olduğunu da ekledi.
Dolayısıyla, piyasalarda bu sabah risk iştahı çok güçlü değil ve
bundan sonraki dönem içinde salgının seyri bu açıdan önemli
olabilir. Ons altın için 1728$ - 1716$ - 1704$ destek noktaları
olurken, 1746$ - 1757$ ve 1769$ direnç noktaları olarak takip
edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,750.58

  1,747.06  

 1,742.37   

1,737.68    

 1,734.15   

  1,730.63  

   1,725.94

DAX Yakın Vade

Fed Başkanı Powell’ın güvercin tondaki söylemleri ve güçlü gelen
ekonomik veriler küresel hisse piyasalarını desteklerken, mevcut
endişeler piyasalar üzerinde aşağı yönlü risk ve baskı oluşturuyor.
Avrupa İlaç Ajansı, Johnson and Johnson aşısını pıhtılaşmaya
neden olup olmadığına dair gözlem altına aldı. Aşılama çalışmaları,
salgın kaynaklı gelişmeler ve enflasyon endişeleri gündemdeki
yerini ve önemini korumaktadır. Avrupa borsaları cuma gününü
genel olarak karışık kapanışlarla tamamlarken, DAX vadeli kontratı
günü %0,20 oranında yükselişle 15.241 puandan tamamladı. Bu
sabah hafif satıcılı bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde geri
çekilmelerde 15.120 – 15.028 ve 14.906 seviyeleri destek olarak
takip edilebilir. Yükselişlerde ise 15.300 – 15.380 ve 15.550
seviyeleri direnç konumundadır. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   15,313.33

  15,290.67  

 15,253.33   

15,216.00    

 15,193.33   

  15,170.67  

   15,133.33
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi cuma gününü %0,89 artışla 33.800
seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta, DJ endeksinde rekor
seviyeler test edilirken, Fed Başkanı Powell'ın hafta içerisinde
enflasyon konusunda endişeli olmadığını bir kez daha yinelemesi,
piyasaları ikna etmeyi başardı. ABD Başkanı Biden ise yeni alt yapı
paketi için müzakerelere açık olduğunu ifade etti. Yeni haftaya
başlarken, ABD vadeli piyasasında kayıplar görülüyor. Dünya
genelinde salgınla ilgili endişeler gündemde, dün Fed Başkanı
Powell'da ekonomide görünümün iyileşmeye işaret ettiğini ancak
asıl riskin hastalığın yeniden yayılması olduğunu ifade etti. Salgının
seyri piyasalar açısından önemli. Sözleşme için 33.720 - 33.877 ve
34.024 direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde, 33.424
- 33.288 - 33.121 destek noktaları. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,771.33

  33,728.67  

 33,648.33   

33,568.00    

 33,525.33   

  33,482.67  

   33,402.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi cuma gününü %0,77 yükselişle 4.128 puandan
kapattı. ABD piyasaları açısından olumlu bir haftayı tamamladık.
S&P 500 endeksi de rekor tazeledi. Geçen hafta, ABD Başkanı
Biden'ın alt yapı paketi konusunda müzakerelere açık olduğunu
belirtmesi, Fed Başkanı Powell'ın enflasyon konusunda endişeli
olmadığını bir kez daha yinelemesi, piyasalara moral oldu. Ayrıca,
ABD 10 yıllık tahvil faizinin sakin seyri de piyasaları destekledi.
Ancak, dün Fed Başkanı Powell, ekonomide toparlanma sinyalleri
başladığını belirtmesine karşın, salgının yeniden yayılmasının risk
olduğunu söyledi. Bu sabah ABD vadelileri salgın endişeleriyle hafif
satıcılı. Salgının seyri yakından izlenmeli. Sözleşme için 4.084 -
4.064 - 4.046 destekler, 4.124 - 4.143 - 4.165 dirençler olarak
izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,128.00

  4,123.00  

 4,114.50   

4,106.00    

 4,101.00   

  4,096.00  

   4,087.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları, yatay ve sıkışık seyrediyor. Geçtiğimiz hafta,
Viyana'da İran nükleer görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin yapıcı ve
olumlu geçtiğine dair açıklamalar gelirken, bu haftada görüşmelerin
devam edeceği söyleniyor. ABD ise bu konu hakkında İran ile
görüşmelerde yaptırımlar konusunda tıkanma olabileceğini ifade
etmekte. Dolayısıyla bu görüşmeler şimdilik petrol fiyatları üzerinde
bir hareketlenme oluşturmasa bile seyri ilerleyen günler için önemli
olabilir. Dün Fed Başkanı Powell konuşmasında, ABD ekonomisine
dair olumlu sinyallerin geldiğini ifade ederken, salgının yeniden
yayılmasının ekonomi açısından risk olduğunu belirtti. Bu nedenle,
bu sabah küresel anlamda risk iştahı zayıf. Brent petrol için 63,91$
- 65,17$ ve 66,60$ dirençler, 62,06$ - 60,66$ ve 59,31$ destek
noktaları. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   63.92

  63.60  

 63.09   

62.57    

 62.25   

  61.94  

   61.42

USD/JPY

ABD’de haftanın son işlem günü Fed cephesinden açıklamalar
gelmeye devam ederken, diğer yandan mart ayına ait ÜFE
açıklandı. Ülkede ÜFE mart ayında piyasadaki beklentileri ikiye
katlayarak aylık bazda %0,1 artarken, yıllık bazda %4,2 seviyesine
ulaştı. Fed üyesi R. Clarida, Fed'in faiz oranlarında değişikliğe
gitmeden önce enflasyon ve işsizlik ile ilgili somut verilere ihtiyacı
olduğunu söyledi. Japonya’da ise Japonya Başbakanı Kovid-19
vakalarının artması sonucu başkent metropolünde yarı olağanüstü
hal tedbirleri uygulamaya hazırlandıklarını söyledi. Artan vaka
sayıları risk iştahı üzerinde baskı yaratırken, alınacak tedbirler
yakından izleniyor. Paritede geri çekilmelerde 109,36 – 109,00 ve
108,80 seviyeleri destek, 109,76 – 109,95 ve 110,10 izlenen direnç
seviyeleridir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.03

  109.90  

 109.73   

109.55    

 109.42   

  109.30  

   109.12
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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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