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Piyasa Gündemi

Küresel ekonomik görünümde gözlenen iyileşme risk iştahını
destekleyen bir gelişme olurken, salgın ve enflasyon kaynaklı
endişeler riski iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Bugün ABD’de
açıklanacak TÜFE rakamı piyasaların yakın takibinde yer alacaktır.
Ukrayna ve Rusya arasında yüksek seyreden tansiyon jeopolitik
gelişmelerin önemini artırırken, bugün yurt içinde 15:00'daki Kabine
Toplantısı ve tedbirler konusunda çıkabilecek kararlar yakından
izlenecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek
•    15:30 ABD – TÜFE / Çekirdek TÜFE Önem: Yüksek

Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayına ilişkin ödemeler
dengesi istatistiklerini yayımladı. Türkiye'nin cari işlemler açığında
artış şubat ayında devam etti. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın
şubat ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610
milyon dolara yükseldi. Şubat ayında Türkiye'de işsizlik oranı, yıllık
bazda 0,7 puanlık artışla %13,4'e yükseldi. Genç nüfusta işsizlik
oranı %27'ye dayanırken tarım dışı İşsizlik %15,3 oldu. Bugün
şubat ayı sanayi üretim rakamları takip edilecek. Yılın ilk çeyreğine
ilişkin büyüme beklentileri üzerinde etkili olacak ve ekonomik
aktivite konusunda fikir verecek olan sanayi üretim rakamı
piyasaların takibinde yer alacaktır. Diğer yandan artan vaka sayıları
ön plandayken, bugün gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısının
ardından tedbirlere ilişkin gelecek açıklamalar yakından izlenecek.

Euro Bölgesi

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde perakende satışlar şubat ayında,
bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla %2,9 ve %2,2 azalırken,
aylık değişim Euro Bölgesi’nde %3, AB'de ise %2,9 artış oldu. Euro
Bölgesi'nde gıda, içecek ve tütün ile gıda dışı kalemlerde
perakende satışlar %6,8 artarken, otomobil yakıtında %3,7 artış
görüldü. Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Stefan de
Keersmaecker, "Anlaşmaya uygun olarak Johnson and Johnson
aşılarının ilk dozları bugün depolardan üye ülkelere doğru yola
çıktı." dedi. Johnson and Johnson firmasının tek doz olarak
uygulanan Kovid-19 aşısı bugüne kadar sadece ABD'de
kullanılıyordu. Aşının, AB ülkelerinde kullanımı için gerekli onay 11
Mart'ta çıkmıştı.

ABD

ABD'de aşılamalar hızlı bir şekilde devam ederken St Louis Fed
Başkanı James Bullard'dan tahvil alımlarıyla ilgili dikkat çekici bir
açıklama geldi. Bullard, ABD'de aşılamanın %75'e ulaşmasının
tahvil alımlarına yönelik tartışmaya olanak sağlayabileceğine dikkat
çekti. Bullard, ABD'de bu aşılama oranına ulaşılmasının salgının
sonuna gelindiğini işaret edeceğini, bunun da Fed'in tahvil alım
programını gözden geçirmesi için gerekli bir unsur olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te hem Cumhuriyetçi hem
Demokrat Kongre üyeleri ile bir araya gelerek, 2,3 trilyon dolarlık
altyapı paketini görüştü. Görüşmede altyapı paketinin milyonlarca
iyi iş alanı açılmasını sağlayacağını, ülkenin altyapısını yeniden
yapılandıracağını ve ABD'yi Çin ile rekabet edecek bir konuma
getireceğini dile getirdiği aktarıldı.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 8.1591 0.02 0.21 9.73
EURTRY 9.7012 -0.21 0.29 6.61
EURUSD 1.1890 -0.17 0.14 -2.68
GBPUSD 1.3731 -0.07 -0.68 0.41
USDJPY 109.73 0.32 -0.01 6.27

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 8.9013 -1.50 7.75 62.13
Dolar Endeksi 92.2790 12.30 -5.60 234.20
REK 69.6900 - - 736.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 4,116.25 -0.10 1.29 9.80
DAX Yakın Vade 15,242.00 -0.03 0.06 10.88
Dow Jones Yakın
Vade 33,629.00 -0.01 0.94 10.27

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,725.55 -0.43 -1.03 -9.22
Gram Altın 452.63 -0.40 -0.83 -0.33
WTI 59.93 0.17 1.14 23.74
BRENT 63.33 0.46 1.20 22.83
Bakır 4.02 -0.64 -2.08 14.17

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 -10.00 -16.00 530.00
ABD 10 Yıllık 1.6940 2.60 3.40 77.70
ABD 2 Yıllık 0.1710 0.20 1.00 4.80
Almanya 10 Yıllık -0.2950 -0.30 2.70 28.00
Almanya 2 Yıllık -0.7120 -0.90 0.10 0.10

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 14.5986 0.17 0.46 -0.65
USDIDR 14,661.90 0.28 1.34 5.30
USDTRY 8.1591 0.02 0.21 9.73
USDRUB 77.4296 0.13 0.10 4.44
USDBRL 5.7337 -0.01 2.52 10.40
USDCNY 6.5514 0.04 0.18 0.28
USDMXN 20.1850 0.23 0.09 1.47
USDCZK 21.8768 0.12 -0.18 1.86
USDHUF 300.5200 0.22 -1.12 1.25
USDPLN 3.8144 0.23 -1.37 2.17

444 0 435 www.gedikyatirim.com.tr

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


Gedik Forex Bülten 13 Nisan 2021

Euro/Dolar

Avrupa cephesinde haftanın ilk işlem günü şubat ayı perakende
satış verileri takip edildi. Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde
perakende satışlar şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre
sırasıyla %2,9 ve %2,2 azalırken, aylık değişim Euro Bölgesi’nde
%3, AB'de ise %2,9 artış oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerikan ilaç
şirketi Johnson and Johnson tarafından koronavirüse geliştirilen
aşıları teslim almaya başladı. Vaka sayılarındaki artışa karşın
aşılamaya ilişkin haber akışları ön planda kalmaya devam ediyor.
ABD’de ise dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde düşük volatilite
kaydedilirken, paritede toparlanma çabası öne çıkmaktadır. 1,1900
seviyesinin üzerinde 1,1928 – 1,1952 ve 1,1985 direnç
seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 1,1870 – 1,1860 ve 1,1835 takip
edilen desteklerdir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1943

  1.1931  

 1.1910   

1.1890    

 1.1877   

  1.1865  

   1.1844

GBP/USD

İngiltere’de haftanın ilk işlem günü koronavirüs önlemleri bir
kademe daha gevşetildi. Boris Johnson ayrıca halkı dikkatli olmaya
devam etmeleri yolunda uyarırken, mağazalar aylar sonra açıldı.
Ülkede bu sabah şubat ayına ait sanayi üretimi ve dış ödemeler
dengesinin açıklanması bekleniyor. ABD’de açıklanan önemli veri
akışı bulunmazken gündeme dair gelişmeler takip edildi. Başkan
Joe Biden, hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Kongre üyeleri ile bir
araya gelerek, 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini görüştü. St Louis
Fed Başkanı James Bullard ABD'de aşılamanın %75'e ulaşmasının
tahvil alımlarına yönelik tartışmaya olanak sağlayabileceğine dikkat
çekti. Paritede 1,3745 seviyesinin üzerinde 1,3776 – 1,3800 ve
1,3818 seviyeleri direnç, 1,3700 – 1,3680 ve 1,3666 izlenen destek
noktalarıdır.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.3782

  1.3770  

 1.3750   

1.3731    

 1.3719   

  1.3706  

   1.3687
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USD/TRY

Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,1166 ve 8,2307 seviyeleri arasında
dalgalanarak günü sınırlı bir düşüşle 8,1575 seviyesinden
tamamladı. Yurt içinde dün şubat ayına ait cari işlemler dengesi ve
işsizlik rakamları açıklandı. Haftanın ilk işlem gününde gelişen ülke
para birimlerinde karışık bir görünüm etkili olurken, Türk Lirası’nda
sınırlı değer kazanımları etkili oldu. Yurt içinde ekonomi
cephesinden gelebilecek açıklamalar, iç siyasetteki gelişmeler ve
dış ilişkilerdeki seyir yakından izlenecektir. Bugün yurt içinde
sanayi üretim rakamı ile ABD’de TÜFE verisi açıklanacaktır.
ABD’de enflasyon verisi önem taşımaktadır. Bu sabah 08:35
itibariyle küresel dolar endeksi 92,28 seviyelerinden, Dolar/TL kuru
ise 8,16 seviyelerinden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   8.2040

  8.1883  

 8.1737   

8.1591    

 8.1434   

  8.1277  

   8.1130

EUR/TRY

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde perakende satışlar şubat ayında,
bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla %2,9 ve %2,2 azalırken,
aylık bazda Euro Bölgesi’nde %3, AB'de ise %2,9 artış oldu. Yurt
içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ve işsizlik rakamları takip
edildi. Cari işlemler hesabı, şubat ayında 2,61 milyar dolar ile
piyasa beklentilerinin hafif üzerinde açık verdi. Yıllık cari işlemler
açığı ise 37,8 milyar dolara yükseldi. İşsizlik oranı ise şubat ayında
yıllık bazda 0,7 puanlık artışla %13,4'e yükseldi. Yurt içinde bugün
açıklanacak sanayi üretimi rakamları ve artan vaka sayıları ön
plandayken, gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısının ardından
tedbirlere ilişkin gelecek açıklamalar yakından izlenecek. Euro/TL
kuru bu sabah 9,68’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   9.7631

  9.7474  

 9.7243   

9.7012    

 9.6854   

  9.6696  

   9.6465
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XAU/USD

Ons altın için bugün ABD'de yapılacak tahvil ihaleleri ve ABD TÜFE
verisi takip edilmeli. Altın bunlar öncesinde temkinli seyrediyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizinin sınırlı da olsa yukarı yönlü eğimi
piyasaları rahatsız etmeye başladı. Bu hafta ABD TÜFE ve
perakende satışlar verileri bu açıdan önemli ve bu verilerin artış
kaydetmesi, enflasyonist baskıları daha da güçlendirebilir ve bu
durum tahvil faizinin yükselişini tetikleyebilir. Olası böyle bir
senaryoda ise ons altın yükselişinde zorlanabilir. Dolayısıyla bu
hafta ABD TÜFE, perakende satışlar verilerinin durumu biraz
önemli. Bunların yanında bugün yapılacak tahvil ihalesine de
talebin ne kadar geleceği izlenecektir. Ons altın için 1738$ - 1749$
- 1761$ direnç noktaları, 1721$ - 1709$ - 1696$ destek noktaları
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,744.43

  1,740.45  

 1,733.05   

1,725.66    

 1,721.67   

  1,717.69  

   1,710.30

DAX Yakın Vade

Ekonomik görünümdeki iyileşme piyasaları desteklerken, salgın
kaynaklı endişeler piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Küresel
hisse piyasalarında dün sıkışık ve dalgalı bir fiyatlama etkili oldu.
Avrupa İlaç Ajansı’nın Johnson and Johnson aşısıyla ilgili
değerlendirmesi takip edilecektir. Aşılama çalışmaları, salgın
kaynaklı gelişmeler ve enflasyon endişeleri gündemdeki yerini ve
önemini korumaktadır. Avrupa borsaları dün günü genel olarak
düşüşlerle tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü yataya yakın bir
kapanışla 15.247 puandan tamamladı. Bu sabah yataya yakın bir
seyrin izlendiği DAX vadelisinde geri çekilmelerde 15.150 – 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
   15,296.67

  15,285.33  

 15,263.67   

15,242.00    

 15,230.67   

  15,219.33  

   15,197.67
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Dow Jones Yakın Vade

Dow Jones Endeksi dünü %0,16 düşüşle 33.745 seviyesinden
tamamladı. Cuma günü rekor seviyeler görülen DJ endeksinde dün
sınırlı bir ivme kaybı izlendi. Piyasada, salgınla ilgili endişelerin
yanında ABD'de yine enflasyonist baskılar gündemde. ABD 10 yıllık
tahvil faizinin dün yeniden yukarı yönlü tepkiler vermeye başlaması
bu durumu tetiklemiş durumda. Bu hafta açıklanacak ABD TÜFE,
perakende satışlar verileri yakından izlenecek ve piyasa bu verilerin
artış kaydetmesinden endişeli. Bu nedenle bu sabah vadeli
piyasada DJ endeksi hafif satıcılı. Bugün için ABD TÜFE verisi
takip edilecek. Sözleşme için 33.743 - 33.896 - 34.055 direnç
noktaları olarak görülüyor. Geri çekilmeler içinse 33.475 - 33.338
desteklerinin altında kapanışlar görülmesi durumunda ise 33.229
destek noktası ön plana çıkabilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,717.33

  33,691.67  

 33,660.33   

33,629.00    

 33,603.33   

  33,577.67  

   33,546.33

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 Endeksi dünü %0,02 kayıpla 4.127 seviyesinden kapattı.
S&P 500 endeksi cuma günü rekor tazelemesine rağmen dün biraz
güç kaybetti. Salgınla ilgili endişeler devam ederken, piyasa
yeniden enflasyona dair tedirgin olmaya başladı. ABD 10 yıllık
tahvil faizinin dün sınırlı da olsa yukarı yönlü tepki vermeye
başlaması buna neden olmuş durumda. Bu hafta açıklanacak ABD
TÜFE, perakende satışlar gibi verilerin artış kaydetmesi,
enflasyonda yükseliş beklentisini güçlendirebileceği düşünülüyor.
Fed ise bu konudan rahatsızlık duymadığını sürekli belirtiyor. Bu
beklentiler nedeniyle bu sabah vadeli piyasada sınırlı kayıplar
görülüyor. Bugün için ABD TÜFE açıklanacak. Sözleşme için 4.100
- 4.080 - 4.063 destek noktaları, 4.134 - 4.152 - 4.172 direnç
noktaları olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,132.08

  4,127.92  

 4,122.08   

4,116.25    

 4,112.08   

  4,107.92  

   4,102.08
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Brent Petrol

Petrol fiyatlarında yatay ve temkinli görünüm sürüyor. İran nükleer
anlaşma görüşmelerinin, bu haftada Viyana'da devam etmesi
bekleniyor. Olası açıklamalar, petrol fiyatları açısından takip
edilebilir. Bugün OPEC'in aylık raporu yayınlanacak. Raporda, talep
ve üretimle ilgili ifadeleri izlenecek. Piyasada bugün risk iştahı pek
güçlü değil. Salgınla ilgili endişelerin yanına ABD'de enflasyonun
yükselebileceğine dair tedirginliğin yeniden başlaması, piyasaları
baskılıyor. Bugün ABD TÜFE verisi bu açıdan önemli olabilir. Bu
sabah Dolar sınırlı yükselişte, Brent petrol 63$ seviyesinin üzerinde
işlem görüyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 64,31$ - 65,67$ -
66,99$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise
62,45$ - 61,22$ - 60,20 destek noktaları olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   64.11

  63.81  

 63.57   

63.33    

 63.03   

  62.73  

   62.49

USD/JPY

ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te hem Cumhuriyetçi hem
Demokrat Kongre üyeleri ile bir araya gelerek, 2,3 trilyon dolarlık
altyapı paketini görüştü. Görüşmede bu alt yapı çalışmasının
istihdam yaratacağı, ülkenin altyapısını yeniden yapılandıracağı ve
ABD'yi Çin ile rekabet edecek bir konuma getireceğini belirtildi. St
Louis Fed Başkanı James Bullard ABD'de aşılamanın %75'e
ulaşmasının tahvil alımlarına yönelik tartışmaya olanak
sağlayabileceğine dikkat çekti. Japonya'da üretici fiyat endeksi bir
önceki aya göre %0,8 artışla 102,1 oldu. Yıllık bazda üretici fiyatları
%1 arttı. Japonya'nın üretici fiyatları martta beklentileri aştı. Tekrar
toparlanan paritede 109,95 – 110,10 ve 110,36 seviyeleri direnç,
109,36 – 109,00 ve 108,80 destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   110.27

  110.01  

 109.87   

109.73    

 109.47   

  109.22  

   109.08
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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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